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ం పవ్ళ నగుణాద రము. 
| 9 

ర్ల ల వాం ఆం ధ్రృటకా తాత్పర్యేతివోననపి తము. 

Cn తా ఆావస్టీఆా ననా 

ఇదియ 

సటిప్పణాం ధ్ర విశ్వగుణాదర్శ నిదర్శచంవూస నేతము.- 

మంగ శాచరణము. 

(ఇట వేంకటాధ్వరి యనుకవి విశ్వగుణాదర్శ మనుకావ్యము . 
ను జేయునత(డై తాం జేయయగోరినగంథమునకు నిర్విఘ్ను పరిస 
మా ప్తీనిమి త్రమై మొదటం (బబంధముఖలకుణమయిన (తివిధ 
మంగళములలో నొకటియగు నాశీర్యాదరూప మంగళమును 
జేయుచున్న వాండాయెను.) 

(స. గీరాజీనాకు వతఃస్థల నిలయరమాహా_స్తవా_స్తవ్య లోల 
ల్రీలాబాన్ని వృత స్తీ మధుర మధుర్షురీ నాభిపే మురాేః। 

అసోకంలోకమా త్రౌది యుగ ముఖశిశోరాన నేష్యర్పకమాణం 
1 పప నేనధివ్వం పయలబతివిబుధై శ జనమా నాప్ప్రనాతు॥ 1 
అర్థము. (శీరాజీప._. లీలా న్హాత్ --(శీరాజీవాక్ష = పుండరీక కంండయిన 

శ్రీ మవోవిష్షువుయొక్క_, వక్షస్థల = వకు స్థల మే, నిలయ = స్థానముగాగల, 

రమా=క్రీమహాలక్షీ యొక్క,వా స్త=హ స్తమునందు వా స్పవ్య=వ ర్తించుటవలన, 

లోలత్ = వేడుక గాచలించుచున్న, లీలా =విలాసార్థమయిన, అష్టైల్ = తామర 



2 విశ్వగుణాదర్శము. - 

నుండి, మురారేః =ఆమహావిష్ణువుయొక్కం, నాభి పదే =బొడ్డుఅనెడం తామర 

యందు, నిష్పతంతీ = జాలీపడుచున్న దె, లోకమా (తా=ఆలక్రీ దేవి చేత; ద్వియు. ' 

గముఖశిశోక = చతుర్తుఖుండయిన (బహ్మయ నెడుబిడ్డయొక్క_, ఆన నేషు=నో 

రులయందు, అర్ప నమాణం=పోయయబడయశగిన దై, అసోకం=అధిక మై, దెవ్యం= 

ఆసాధారణమయిన, పయః = పాలు, ఇతిఇఅన్సి విబు థై 8 = దేవకలచేత్క శ రిక 

మా గా= ఊహీంపబడుచున్న దయిన, మధురమధుర్సురీ_ మధుర =తీ యనయిన్క 

మధు=మకరంద మయొక్క_, రయుదీ=| పవహించుధార, ఫునాతు=పవిత్రపఅచు 

చునుగాక?. (స రొన్ఫ త్ర తము. 

తాత్పర్యము. (శ్రీ) మహావిష్ణాపక్షు స్థల వానీని యయిన యామవాలత్మీ తెనవా 

_స్రమున విలాసార్ధము గా, శాల్నోయురీడు తామరపుప్పుములోనుండి జాటుచుం 

డు లే నెధారను అలక్ష్మీ దేవి తనపతి యయినవిష్టు దేవునినాఖభిక మలమున ( దన 

బిడ్డయైయుండు (బ్రవ్మానోట సంకతో డంబోయుపాలు అని దేవతలు తలంచు 

కొనునట్లి యామకరందధథారయే ఈ కావ్యమును, వీనింజదువు చదువకులనుం బవి 

(త్రపఆచునుగాక. (అని యా[గంథక ర్త ర నముంగళము నాశీర్యదించుచున్నా డు.) 

డ్రీరాజీనాతం(డు= శ్రీమహావిస్ణువు- ఈయన శ్రీమన్నారాయణ నామముతో 

సత్యగుణ్యపథానుండై నీ నిత్రి కారణమైన జగ! దక్షణయన దుష్టనిగవా శిస్ట్రపరిపా 

"లనములుచేయుచు, దళావతారములతో అనంతావతారము లెత్తుదు (శ్రీమవో 

అత్మీపతిడైమై ఆమెను. శ్రీఐళ్సకాస్తుభ వనమాలికలతో తినవకస్థలమున నుంచు 
కొనుచు, పరముకరుణాపరిపూర్లు (డై సుదర్శనాది పంచాయుధములతో చతు 
ర్భుజియులును 'నూర్యచం[ద్రులతో చేత్రములును గరుత్త ంతునిగో ధజవావాన 

ములును పీతాంబరముతో నితంబతటంబును గలిగి, బహాండభాండంబులు గర్భం 

చునం దుంచుకొంచు, నాభిపద్మంబున బివ్మానుక షక్రప దృ్శంబున శంభునికొ గ 

లిగించి, , వాకీఐలన (పపంచంబుఅకు సృష్టి సంహారంబులు చెబించుకిొంచు, పర 

త్పాది వ్యూనాప పంచక ముతో భ కా గోసరులకు 'సేవకృష సేయుచు నుండునతండు. 

లోకమాత = =(క్రీమహాలాక్షీ_- ఈమె తీరసాగరపు, త్రియె గ్రీదేవియను. ఆమ 

ముతో పిమ్హుప పత్నియె అతని వక్షస్థలముననె వాసము చేయుచు, తానును కల్పాం 



(ఇట సన్నిధి, పంచాంగ౧-దేవరాజ పెరుమా ళనెకికవి పె చె పిశ్వగుణాదర్శ 

మను సంస్కృత కాన్యమునె యా విశ (గుకాదర ఎ నిదర్శమను = సరతో నాం[ధథ 

"కాస్యముగ రచించునత (డై యటులసే మొవట నిట నాశీ ర్వాదరూప పముంగళ 

మును జేయు చున్నతజాయొను ) 

ఉరీ కనులాతువతమునం $ జెల్వగు ల్వక రాంబుజంబునకా 

బక మరందపూర మొగి $ బొబ్బల నాతని బొడ్డు తమ్మికి౯ా 

సాకత మార నోర నిడు శ సంకున బిడ్డకు _బహ్మ కుం నా 

(| కవులాథీనా, ననుర + చింతతమా, నజె పావనం బగున్, 

టిప్పణము. చెల్వగు= సౌందర్యవతి యయిన, చెల్ప=అల శీ కాంతయొక్క_, 

జబోకకొ =నిరాటంకముగ, బొొబ్బిలకొ=స్రపించు చుండగా సాకతము= పేమ, 

కుర్ = పూర్ణ మగునట్లు*, చింతితేము = తీలంప(బడినద్కి అదె=ఆమకరంద 

ఛారయె, 

(ఇట, కోమలాక్న[బవ్హాలకును, వారిబొడ్డునోరులకును, చేదామరసంకువులకు 

ను ఉపమానోప మేయఫె పము నుక్చే)క్షీందుటచే ఉత్పే)క్షు అను నర్ధాలంకార 
మును; వాక్కపక్ష స్థలనిలయ, వా సవా సవ్య, లోలల్లి లా మధురము సుఅనియు, 

వెల్వగు చెల్వ, అంబుజంబు, ఆరనోర అనియు రెండు రండుమార్లు అజ్ష్యల్లులకు 

అవ్యవహితముగ ఆవృ త్రిరూపమున అన్నుపాసము చెప టే ఛేకాన్నుపాసము 

అను శ బైలంకారమునుం జెప్పంబడియె.) 

తరములం దనంతావతారములతోను మన్న థ్మబవాలకు భూతేయె భగవత్కు,రుణా 
స్వరూవీణిమొె భకులమ స్వమాతవలె సంరకీంచుచు నుండుచామె. 

ద్వియంగ ముఖు£డు = చతుర్తుఖు డు ఇత (డు విష్ణునాఖిపద్య మందు పుట్టి 

సరస్వతీభఛ_ర్తయై జగత్స ప్రియే పథానకార్యముగా జరుపుచు, తనవూనసపఫు 

శుక న మరీచ్యాది నన్నబహ్మల చెతను _పజాసృష్టీ చేయించుచు, పరమజ్ఞాను లై 

ఊర్జ ప్రేేతస్కు_ లైన సనకసనందన నారదాదులనుక్ తనకు మానస సప్వతుల 

నా ఫుట్టించుకొన్సి, వముళోయు తన అంగుస్టాద్యవయవములవలన దకుద్మిపజాప 

తులనుక ఫపుట్టంచుకొని యున్న బవ్లా. 



శ విశ్వగుణాదర్శము 

(ఇక్కడ. ఈ సంస్కృృతకవి తన అభిజనవిద్యావృ త్రమలు తెలిపెను.) 

Ae కాజ్బోముక్హాలమణ్లనస్య మఖనః క రాటభూభృద్దురో 

స్తాతార్వన్య దిగ నకా నయశసో యం భాగినేయం విదుః! 
అసాకాధ్వ రక కురప్పయగురో రృసై కన విద్వన్మణేః 

ప్యుత క్షీ రఘునాథ దీషీతకవిః పూర్ణ గురౌ ఇ కథే! ఇల 
ఆ. కాంట యుండ్రలమండనన్య= కాంచీ దేశమునప ఆభరణ[పాయమై, మఖి 

నః=యజ్ఞ క రము, కర్గా టభూ భృద్దురోః=క ర్లాట రాజయిన కృష్ణ దేపరాయని 

శి పంచసంస్కాూ_.ఠ గురునె , దిగంతకాంతేయళీ సః ఇదిశాంతములందు (పకాళిం 

చుకీ రి కలయుత డన, తాతార్యస్య = తాతాచార్యులకు, యంజఎతనిన్సి భాగి 

నేయం=అల్లుని ౬ -గా, విదుః= తెలిసికొందురో, అస్య =అజ్జీయీ, అసోకా ధ్యర 

క్ర రు8=వి శే వ ఢోాగములు చేయునట్టి, విద్వన్న ణ=పండతరత్న మయిన, అప్ప 

యగురోః ఏవ= అప్పయ అను గుకువునక, ప్యుతఃజకుమారు.డెన (శ్రీరఘునా 

థ దీకీతేక విక = కీరఘు నాథధయప్వ అనుకవి, గు హై $=సద్దుణముల చేత, స్రూర్థ &= 

నిండినవా (కో, ఏధ తే =వర్భిల్లుదున్నాండు. 

తా. "కా ౦-వీమండలమున భూప,ణమువ లె (పకాళించుచు,క ర్లాటరాజయిన 

కృష్ణరాయనికి పంచసంస్కారగురువై యాగములుచేయుచ్చు కీర్తి కెక్కిన 
జ చ వాలి 

తెతాచార్యుల కల్లుండె తానును అ నేకయాగ ములువెయుచు, విద్వాంసులలో 

గ్రేష్టులడెన ఆప్పయగురువునకు పుతుండయిన రఘునాథ దిక్షీతు€ డనుకవి సక 

లసదుణములు కలవాడే, సర్షిలుచుంజెమ. 
(౧ ఇ? యయ 

శా, కాంచిం బుట్టువు కాంచి,కాంచిగురుత ౦0శగ రాటభూభ _రృకుకా। 

(చాం-చత్మీ. రియుంగాం చె,నల్లునిగ( దాశ'తార్యుం డె యెవ్యా 

నిం జే1కొంచుం; దద్విధ మొప్ప నప్పయయుంగ/_ కొంచు౯ా ను 

తుంగా బే! మించెం; ద(దఘునాథదీటీతు డఉొగిశని ౦చెం. 

గులతె' శీలా మున్న పింక్ 

టి. గవరుతక ఇం చింఅచార్యత్వమనుాంది, గుణలీక్ = సద్దు సంప 



సటిప్పణాం ధ పద్య టీకాతాత్స శ్వేతివానసహీత ము. ర్ 

త్తి చేత; మిం చెక్ =అతీశయించుచుం డెను ఆతార్యుండు = కో కిరిక-న్యాదాన 
"తా తాచార్యులు. 

క్ల! తత్పుత _స్తర్కవేదాన్త తన్త వ్యాకృతిచి స్తక౩ | 
+ వ్యక్తం విశ్వగుణాదర్శం విధ త్తే వేజటాధ్వరీ॥ త్ 

ఆ. తత్పుతః= అతనికొమారుండునుతేర్క _... చింతకః_-తర్క్రం = నెష్రయిశా 

స్తయున్కు వేదాత=వేదాంతమును, తంత = (బవామామాంసనా, వ్యాకృలి= 
వ్యాకరణళా _స్ఫామునుక్ + "చింతకః=పరనమున దింతించువాడునయిని, వేంక 

టాధ్నరీ= వేంకటయజ్వయనుకవి, విశ్వగుణావర్శం = విశ్వగుళకాదర్శుము నెడీ 

య్యూగంథమున్యువ్య కృం=విశదముగ్యా విధ ల్తే=చేయుచున్నా దం (అనుష్టుప్, 

శ్లోకము) ్ 

తా. ఆరఘు నాథ పీక్షేతునికొమారుండు వెంకటాధ (రి తాను తర్క చ్యాక 

రణమిమాంసాది శా స్త)జ్ఞులడె కవియునాటచే ఈ విశ్వగుకాాచర్శ మనుకా 

ప్యమును జేసెను. 

తే. అతనినుతు. డ్యశబ్దవేశ దాంతేతంత్ర 

చణుండు కవివేంకటాధ్వరి + య నెకునుకృతి 

ఘనుండు విశ్వగుణాదర్శ $ మ నెడుసుకృతి 

నొనరిచెను సంస్కృతం బందు 4 నొనరుపడంగ. 

టి అక్థ=తర్మ_ళా _న్హ్రమున,క బై=వ్యాకరణళా స్తీయర, ేజాంత= 
వేదా 

తమున, తంత = మోమాంసాశా స్తృమున, చణుడు= సమర్థుడు సుకృతి మను. 

డు =సుకృ తాత్తులలో ఘను (డు, ఒజనరగుపడలక = అందపడునటు, విశ్వ గుళకా 

దర్శముజ[(పపంచమందలి సకలసద్దుణములకును అద్దముఐంటేది. 

ఆంభృకవి అభిజనవిద్యాదులు. 

వో ఆడా విశ్వగుణాదర్శ మకరో ఊ్వేంకటాధ్వరీ | 

అ_తాంధేచ నిదస్శన డేవరాట్సండితో=_క రోత్ 1 4 

శ్రే. ఆదివిశ్వగుణాదర్శ శ మాదిభాహ 

దితీచెను వేంక టాధ్వరిశథీరహితుండు 



6 విశ్వ గుకాదర్శము 

అదె నిదర్శము తుదంగూర్చి $ యాం ధభావ 

చేటీచెను చేవరాజపంశడితుండు హీతుడు. 

నీ (శీతిరుక్కోవలూర్ $ శీల తృణాచార్య 
యోగిపదాబ్దసంశీరోగాగి సన్ని 

భానాన్వయాంబుని $ ఛానశ శాంకులు, 

పంచాంగసంజ్ఞ ను  దంచితాభి 
జనమున మును (బశ $ సయశస్కుతా కుల 

శేఖ రాళ్వా రాదిశశిమ్టులందు 

నెంబెరుమా నార్చు+ధీం దావరకుమార 

మణవాళ మామునిగీమహిత గర 

చే, శు క్షిముకావమణు లను?స 4 సుతులుముగుకు 

సరవిం దిరువేంగడతాను శ చక్రపాణి. 
దేవరాజ పండిత రాజశేవీ పశు భ 
కీర్తు లందు త్రము యీాశకృతికిం ౫_ర్ద. 

(గృంథనిముర్శనము. 

శా. పద్యంయద్యపివిద్య కే బహుసతాం హృద్యంవిగద్యంనతత్ 
, గద్యంచ(పతిపద్య తే నవిజహత్పద్యం బుభాస్వాద్య తామ్ 
ఆధ లేహి తయోః [పయోగఉభఛభయోరా మోదభూ వోదయం 
సంగ; కస్య మ్ నస్వ చేత మనసో మూథ్వక మృద్వీక యోాః॥ 5 

ఆ. పద్యం=పద్య కావ్యము, బహుజవిస్తారము గా, విద్య లేయద్యవీ=ఊాండి 
నప్పటికిని, విగద్యం=గద్యములేనిది, తత్ =ఆపద్య కావ్యము, సతౌం=సత్క_వు 

లకు, వృాద్యం=మనోజ్ఞ మయినది, న=కాదు. గద్యంచ=గద్య కావ్యమును, విజ 
వాత్సన్యం = విడుచుచున్న పద్యములుక లది, బుధాస్వాద్య తాం = పండితులకు 

రుచింపందగినదియగుటను నపతిపద్య లే=ఎపొందదు- తయోః=ఆ, ఊభయోః= 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీ కాతాత్ప క్వేతిహాససహీత ము, 7 

"లంటియొక్క్యయు, (పయోగః = [పయోగము, ఆమోదభూమను 3 డఊదయం=నం 
" తోషాతిశయముయొక్క_ + ఉత్పత్తిని ఆధ క్రేహే =- చేయుచున్న దిక దా!మూగ్సీ 
కమృద్వీక యోః = తేనెయిక్క_యు (చాక్షయొక్క_యు, సంగః = కూడిక, 
కస్య = ఎవనికి, మనసః =మనస్సునకు, నస్వ దేత= రుచించదు ! 

అతా. పద్య కావ్య మేయయినను, ఒ కానొకచోనయిన, గద్యములేనిది సత్చు 
రుషుల కింవిదముకాదు, అక్తే పద్యము లేనిగద్య కావ్యము నింపిదముకాదు. తేనె 
తో ౧హాడిన (దామారసమువలె గద్యపద్యాత కమయినకావ్య మే అందజకును 
కుషూద కరమగును. ' 

ఉ. పద్యము లెన్ని యున్న, | శుతిపర్యత పర్వదు గద్యహీనముల్ ; 
గద్యము లై పద్యములు గల్లమి6, గావున గద్య పద్యముల్ 

హృద్యము లొెండొకండుకల ేనియుంబటేనియతోడంగాడనా 
స్వాద్యముగాక దాక విరసం బగునే ! యెద శేనికేని యు౯. 

టి. (శుతిపర్వత = చెవులపండువసట్క పర్వదు=వ్యాపీంపదు, ఆస్వాద్యము 
'కాక=రుచింప౮హాడిన దిగాక, దాక=[ చాకు,  ఏనికేనియుక్ = ఎవనికి గాని 

(ఇట ఛిన్న ఫిన్న వాక్యములందు బింబ; పతి బింబభావము చెప్పుటే దృష్టోం 

. తము ఆను నర్థా లం కారమున్సు, అజ్బ్బల్దులు జంటజంటగ వెప్పుట వె ఛోకాను 

{పాసముఅను శబ్దాలం కారమునం చెప్ప(బడియె.) 

(గ్రంథ కారణము, 

ఉ. విశ్వావలోకస్పృహయాక దాచిత్ 

విమాన నూరువ్యూ సమాన వేషమ్ | 

కృ కొను విశ్వావసు నామధేయం 

. గన్భర్వ యుగం ౫౫నే చణార॥ 6 

అ. కృళానువిశ్వాపసునా మథేయం_కృశానువు విశ్వావసువు ఆను సేరులు 

గల, గంధర్వయుగ్నం = గంధర్వులజంట--ఇద్దఆుగంధర్వులు, విశ్వ -- అపలో 
క స్పృహా యా=| పపంచమును + చూచుటయందలి +- కోరిక తో,క దాచిత్ =ఒ 
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కానొకప్పుడు సమాన వేషం=సమమయిన వేవయుకల దై న ),విమానం = చేదవయానము 

ను ఆఈవ్యా = ఎక్కి_,గగనీ=ఆ కాశమందు,చచార =తిరి గను. (ఉపజూతివృ త్తమ) ' 

తా. కృళానువిశ్వావసులు అను నిద్ద ఆుగంధ ర్వులు ఈ సకలచ రాచరరూపష 

లోకమును జూచెడుతెలంపుతో ఒకానొకప్పుడు విమానాయాఢు లె యాకాళ 

మున దిరుగుచుండిరి. 

శే, విశ (మెల్ల విలోకించు + వెడ్క_ వదలం 

జదల గంధర్వు లిర్వురు $ సంచరించు 

చుండి రవిశేవవేవులై శ యుండి యరద 

మునను విశ్వావను * కృశాను లన నొకఫ్టు. 

టి. విళశ్వము=[పపంచయు, పొవలక = పుట్టుచుండ గా, చదలక =ఆకాళ 

మున, అవి శేప.వేహుతై = భేదములేని వేపముకలవానె , అరదము=రథము. 

తత =వారిలో- ఆ ఇద్దటు గంధర్వులందు. 

శ్లో కృశాను రక్ళశాసూయః పుకోభాగిపదం గత; | 

విశ్వావసు రభూ దశగుణ(గవాణకాతుకీ॥ 7 

ఆ. కృళానుః=కృశాను వను గంధర్వుండుుఅకృళ + అనూయః = విశేసమ 

యిన అనూయకలవా౭డై, పురోభాగిపదం=నముందటి భాగపుచో టిని_.దోమ 

ములనె కనిపెట్టువాండు అనుపదమును గతః=పాందినవాండు; విళ్యావనుఃఆవి 

శ్యావసు వను గంధర్వుడు, విశ్వ గుణ (గవాణ + కొతుకీఎసకలమైన + గు 

ణ ములను + గహీంచుటయందు + కుశూనాలముక లవాండు ఆభూత్ =ఆయొను. 

శ 

తా. కృశానువనువాండు దోషముల నె కనిపెట్టుకొనువా(డుగాను, విశ్వావ 

సువనువాయడు సక లసద్రుణముల నే [గహీందువాండు గాను నుండుననుతు. 

క. గుణములయెడ వోపారో 

ఫణముల మున్పడు నసూయశపడుచు. గృశానుం 

_ డణు వయినకా విశ్వములో 

' గుణియై విశ్వావనుండు 3 గుణమె (గహించున్. 
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టి, దోషారోపణములక్ =తేప్పులు పెట్టుటలయందే, అణువైనక్ =అణుమా 

“ [[ళ మె యయినను. 

గం పక నుణము. 
లో థో | 

సూర్యవనర్దనము. 
దం 

(ఇది పరంజ్యోతి మై పరబవా మైన (శీమన్నా రాయణనమూ ర్వి స్వరూప 

మున "నె సర్వదా జ్యోతిర్మయస్వరూపుండును, భా(తాదిద్వాద శాత్మ స్వరూ 

గ్య (డును, (తి కాలములందును (తిగుణముల తో (తిమూర్చి న్వరూఫుండు నై కే 

జరిల్లుయుం డిడి (శ్రీనూర్య నారాయణుని. గవి వర్జి ంచుచున్న చాడు 

౫. అథ పురత స్పమా పతే న నురవినబౌనన నువలోకయ న్న్న 
2 ద్ధి 

వన తాగమసాగ ర పారదృ శ్వా విశ్వావనుః। 8 

ఆ, అథ ఆఆ వెనుక, పురత।ఃజఎదురుగ , సమా సతంతం=పయికివచ్చుు చున్న , 

అరవింద చాంధసం=నూర్వుని, అవలోక యకొ =చూచుచు, ఆగను + సాగర + 

"పార శాదృళ్వాజ వేద ముల నెడి సము దముయొక +గట్టును+కని పిటేన వాం 

కన, విశ్వావసు? జవిశ్వాననువు అకుగంధర్వుండు, అవంద త =నవుస్వాూరో యు వదే 

ఇసిను, 

వ. తరువాత నిఖలనిగమాంత పారావారపారంగతుం డణు సి 

ఇాషవనుండు (విహాయసంబునందు ను సంచరించుచు నెట్ట 

యెదురనభ్యుదయంబై వె నగుబెంచు నరవిందబంభును నవ 
వన రా 

లోకించుచుం జా నధినండనంబు కావించె. 

టి. ఇట విళ్వాపనుండను గంధర్వుడు తాను వేడాఎతవే త్త యనుట"జే 

జేదాంతవిసాతమయిన యరుణోదయ  నూర్యననుస్మా-రము “టేయుచున్న్న 
బూయడు, 
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సూర్యననున్కారపం కారము. 

విశ్వానసుః___ 

న్లో (_బహ్మచర్య_వతో త్పర్ష గురవే కోకన నృశేః। 

ఛాయాబిబ్బోకలీలాయ a పెనవముః॥ 9 

అ. కోక సంత తేః= చక్రవాక పక్షీ సమానా మునకు, బవ్యాచర్య + (వత + ఊత్స గా 

ర + గురవే = (బవాశారిధర మనెడి -_వతీమును + విడిపించు టయందు- ఆచా 

ర్యుండును; ఛాయా + బిబ్బోక + లీలాయ =ఛా యా దేవిమయొక్క_ +విలాసనుందు .1 

అ పేషకలవాడును; ఛాందస గ జ్యోతిషే = వేదస్వరాపమయిన + లేజన్సుగ ల 

చాండునైన సూర్య నారాయణునకు, నమః=నమసా్కారము., 

తా. పగటనే సంచరించు జక్య_వ,పతు లాకటితోనాకటి యాడుకొనున 

ట్లు తనతేజస్సులను గనుపజచుచుు తనభార్య యయిన భా యాదేవితో విలాస 

పడుచు, వేద స్వరూపములయిన తన తేజన్సులతో (పకాశించుచుండు శ నూ 

ర్యనారాయణుని నమస్కరించె. 

విళావసును 

ఆ. చ(క్రచ[క్రమునకుశీస( క్ర మంబుగ (బహ 

చర్య మెపుడు నుడుపుశ చతురగురుండు 

చాయవిలసనములోసఖుయ వేదాత్సుడు 

నై నజ్యోతి! నీ నీ క్రకచే న నమస్సు. 

టి. చకొచ క్రమనకు=చక వాక పక్షీసమూవామునకు, (బవాచర్యము=వేదో ' 

కాచారముల నాచరించు _బహచారి ధర్శణు ఛాయా దేవి= సూర్యుని (పథమ 

భఛార్యయైన సంజ్ఞాదేవి -ఆ పె ఆనూర్య తాపమును తౌాళంజాలక, యాతనికి మణీ 

యొక భార్యగా నియమింప(బడినది. ఈపెకు [పఖావతి అల మచీయొక'*పేను. 

కృ శానుః_ ™ 

గ. అలే! సకలభువనసంశోపణకారిణం తేపననుషి కిం నమన 

కరీ రక రోష 10 
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అ. అరే=ఒశే! సకల భువన + సంకోవణకారిణం=సమ స్లలోకములను_... 

సమ _సజలములనుక్' + శోషింపంజేయు వా౭_దైన, తపనమవీ=సూర్వునిక్ , కిం=. 

ఏల, నమనక ర్మీకరోషి = నమస్కార కియకు కర్శభూతునిణాం జేయు 

కృశా నుడ 

వ. ఆహో! సఖా? సకలభువనములను౦ దవీయింపం జేయుకతన నే 

తపననానుధేయుండైన యీకర్య సాశ్నీనిం గూడ నీవు నీన 

మన్కి 9యకు కర భూతునిం గావించుకొను చున్నా వేమిరా 

టి.భువనమ్తులులలోక యలు, నా_జలములు; తప నుండు =తపీంప (జేయువాడు, 

కర సాక్షీ=లోకములందలి సకల్మకియలకును సావీభూతుండు గా. నుండువాల 

డ్కు నమన కియస కర్ణ్శభూతుని గా=నమస్క-రించుట అన్నుకియకు కర్మ్శకార 

క్ ముూా--విషయము గా. 

పశ్య! 

మం. పాన్గాళా దీనా నహాహా! నసునూ నాతపానా న్విధ తే 

శుపాం పృథిం రచయతితరాం, శోషయ తగ్యోవధీక్చ | 

కాసారాణాం హరతి విభవం శాంతిశాంతి(పదానాం, 

కూర సె నవం గుణలవక థా కా!స్వతో భాస్వత౬ స్వ! 11 

అ. వనుమాక్ = సూర్యుడు నాక = దరిదులై న, పాస్థాక్ = 

చాటసారులను ఆతప--అంధాక = ఎండచేత +- కన్నెజుంగని వారినిగ్శా 

విధ లే=చేయుచున్నాండు. పృథ్వం=భూమిని, శుప్పా-౦= ఎండినదాని౯గా, 

రచయతితరాం= బహుగా చేయుచున్నా (డు. ఓవ.ధీశ్చ= మాలి కలనుగూడ,కో వ 

యతి =వాడంజేయుచున్నా (డు. క్షాంతి + శాంతి + [పదానాం=ఎండవలని బడ 

లికకు -- శాంతిని + ఇచ్చునపవియైన, కాసారాణా౦= తటాక ములయొక్కవిభ వం 

='వె భవమును, హారతి=అపహరించుచున్నాండు. అవావా= అయ్యయో ! ఏవంజ= 

ఇట్టుస్వతః= స్వఫావముగ, [కూరస్య = కౌర్యగుణముగ ల,అస్య= ఈ,భ స్వతః = 
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సూర్యునియొక్కుగుణ + లవ + క థా = ఒకగుణములో 4 లేశ మైన- చెప్పుట్ల కా 
=ఎటిది ! (ముందా(కాంతావృ శ్రమ | 

తా. నూర్యుండు (తాను వనసుమాౌక్ = ధనవంతంల౯డై నను) గొడు7గనలేని 

చేదలైన బాట సార్ల నుగాడం జూడ లేని నారినిగా జేయుచు, చెరుపచ్చ లేక 

చేలనంతయు . నెండిపో వునట్లు గాం జేయుచు, మందుమా౯కుల'కై న లేక మూలిక , 

లనుగూడ నెండ గొట్టుచ్చు ఎండబడలికలనుగూడ 6 బోంగొట్టునట్టి తటాకముల 

వేడుకలనుం బోంగొట్టుదు, మహాక్రూరుం డైన యా నూర్యునియం దొకసుగుణ 

మైన జెప్పుటకే మున్నది చెప్పుము? 

ఇచాడు! 

చ. తెరువరులెల్లం దల్లడిల $ డిల్లవడ న్యిజుమిట్లంగన్నులు౯ 
స్థిర గరమెండి బెండువడ $ న్సుంము చేడ్పడ శోపనోవధుల్ 
సరసులు వట్టి వెట్టవడ $ జయ్యన నియ్యిను జెండ మెండున౯ా 
ఖరతరుండయ్యె నయ్యదియెగ్న కార్యగుణంబని చెప్పనొప్ప బే? 

టి. "తెరువరులు= బాట సారులు, న్గీర=భూమి, సరసులు = తటాక ములు 

రసీకులు, ఇనుండు=సూర్యుండు- ప్రభువు, ఖరతరుండు = మిక్కిలి తీక్ష్షణు+ 
డు-_[కూరుండు, (సరులు, ఇనుండు అనుచో భిన్నార్థములందు శేపాలం 
కారము.) 

విళా(వనుః_ 

గ, కిమరే?! భగవ న్త మరవిన్ద బౌన్టవమపి వినిన్లసి. (శుణు పురో 
భాగ౯్రా?ి 12 

అ. భగవంతం = వడ్డుకైశ్వర్యసంపన్ను (డైన, ఆరవిందబాంధవం అవీ= 
సూర్య నారాయణునిగాడ, వినిందసీ = నిందించుచు వ్నావు. పురోభాగిక్ = 
దుహణములకు లహూడ ముందుపడువా(డా? (శుణుజనిను? 

విశ్వావనువు__ 
వ. ఏమొరే? భగవంతుండయిన జగదృంధువుంగూడ  నిందిం 

చుచున్నాండవు? వినురాపురోభాగీ? 
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టి, భగవంతుడు = వడుకౌ శ్వర్యములుగ లవాండు. (వడ్డుణములు= స్తానం 
౧ కా ౧ ణు 

శక్తి బ్క.లై శ్వర్య తేజో, వీర్యములు. ) పువోఫాగి=దోవములే ముందుపడు. 

వాండు. 

శా, వృప్తం ఘృప్టీ భి రారచయ్య జగత స్త్వం సరీసర్షి ర యః, 

టుస్టీంయ దాగ్విశినప్లి దృష్టిము నృణాం, భ్వాన్వం 'పినవ్టి స్థిరమ్ | 

(_పాజ్ఞానా మపవర్షమాగ్గద మముం పద్యాగ్భహూోోల్తాసీనవొ 

కోన సాతి? సమ స్తలోకసువృదం ద్యో భూషణం పూవణమ్॥[ 

అ. యః= = ఏసూర్యుండు, ఘృష్టిఖిః= శరణ ముల వేత, పృష్టిం=వర్ష మును ఆర 

చయ్యా= కలుగంజేని, జగ తః=లోక మునకు, తు ష్టిం= సంతోషమును, సరీసర్షి = 

లు క 

సృజించుచున్నా ండో? నృణాం=మనుస్ఫ్యులకు, దృష్టి షు=కను లయందు, ఫుస్పెం. 

=దర్శనసమృద్దిని, విశినప్టి =విశేషపజచుచున్నా (డో? న్లీరం=నిలక డయెన? 
యు వ న @ మల 

ధ్వాంతం= -చీ/కటిన్సిపినప్టి =నశింపంజేయుచున్నాండి 'పాజ్ఞునాం =జ్ఞానులకు, 

అపవర్షమార్షదం= మోక్షమార్గము నిచు ఏచున్నాండో? పదాగ్భలళాచా ఊల్లాసీనం, 

=లతీ స్థానమెన కమలములను వికసింపంజేయువాండో ! అమం=అట్షియ్యీ 
థి ఓ రం 

సమ సలోకసువ్భాదం = సకలలోకములకును న్నేహితునినంటివా. డె, ద్యో 

భూవణం= ఆ కాశ మునక ఆలంకారరూపమైన, పూసుణం=సూర్యుని, క5= 

ఎవండు, నస్తాతి =సో తము చేయడు ! 
శా. వర్డ్" కారణములయిన తనకిరిణములతో వర్షమును వర్థి ంపుచు, లోకము 

లను స సంతో షీంపంజేయుచాం డై, కటిక చీ కటిని దొలలాంచుచు, లోకులకనులకో 
చూ ఫు దార్థ ్ యమును కలుగండేయువాంైై, ఇట్లు సకలలోకులనుక సంతోవ, 
పజచుచు, జ్ఞానభ క్తీవై రాగ్యయులుగల ముముతువులకె మోకు పదాయకుండై, 
ఆకాశ మునంతేటిని రత్నమువలె అలంకరింపంజేయుటయొకాక, 'తామరలకుం 

గూడ: వికాసకుండ _పకాశళించు చుండు నీసూర్యునినో[తేము చేయనివాం 

'డవండు? 

నీ తనకరనికరము $ తన్తూలముగం జేసి 

తటితప్ప కెప్పుడు( $ దణిసి మెణిసీ 
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వర్ష ౦బు గలయంగ 1 వర్షింపంజేసి లో 
కములకు వార్ష పశ కర్ష మొసంగి 

తిరమనవు గాథాంధ 1 తిమిరము నెక్కడ 
_ నక్కడ నడంగంగ 4 నెక్కి (తొక్కి, 

జంతుజాలములకు 4 నెంతయు!6 గనులను క 

దర్శన సామర్థ $ శ దర్ప మొసలి, 

ఆ. కమలనిలయములను శే గర ముల్గసిలం జేసి, 

(సాజ్ఞ తతికి మోర పదవి యొసంి, 

జగములకును నేత ఫే మగు మి( తెనుగు నెవ్వం 

డట్టిమ్మి తుం బొగడ ‘ నట్టి డెవడు? 

టి. తనకర4నికరము=తే నకిరణ + సమావామును; తన్ఫూలముగ క = ఆవర్ణ 

మునకు కారణముగ్యుదర్శన 4- సామర్థ్య $ దర్చము= చాచుటయందలి + సమర్థ 

తవలని + గర్వమున్వుకమ లనిలయ ములను= =లపేస్థానము రై న తామరలను- తౌను 
రసస్టానమ్నులెన తటాకములను, మితుండు=మితము-- సే స్నెహీతుండు, అట్టిమి ' 

(తుక =అట్టినూర్యున్సి (నూర్యకిర ణములు వర్ష కారణములనియు; యోగులును 

ము కోలును సూర్యమండలమును ఖేదించుకొనిపోయి, పరమపనవి నొందుదు 
రనియు [పమాణము.) 

వం.యదా నపక్య న్లి తమోవిమర్షినమ్ 
రవిం జనా _స్తత్క_థయ ని దుర్దినమ్ 

ధినోతి చామ్మాజతతిం సరోగతామ్ 

ధునోత్యసౌ చేహభ్ళ తాం సరోగ తామ్ 14 
అ. యదా= ఎప్పుడు, తే మః ₹- విమర్ది నం=అంధ కారమును గ పడ (గెట్టువా( 

డయిన రవిం=నూర్యుని, జనాః=జనులు, నపశ్యంతి= చూడరో? తేత్ =ఆదిన 

మును దుర్ధి నంణదుర్దినముఅని, కథయంతి= చెప్పుచున్నారు అసౌ=ఆట్టి యీ 

నూర్యుండు సరోగ తాం= సర స్సులందుండునట్టి, అంభోజకతిం తామరస మూ 
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వామును, ధినోతి=సంతో షపజచుచున్నా (డు. బేవాభృతాం = మనుష్యులకు 

సరోగతాంచ= రోగసహీితత్వమునుగూడ, ధునోతి = బోణొట్టుచున్నా (డు. 

(వంశ స్థవ్ఫ త్రము) 

తో. సూర్యుడు తాను దినపతి అని చెప్పంబడుచుండియు నూర్యరశ్నియే 

లేనిగ్మినము దుర్చినయు- చెడుదినము అని(- దానికేల యీ పేరు కలుగవలె అనితా 

మర్లకు సరోవాసస్థితి కలిసించుటవ లె నే (పాణులకు రో గసహిళ స్థితి తొలయంిం 

-చుటనుక£ (-అతోగ్యమునుగూడం జేయుచున్నా (డనుట, 

తే, తగసరోగతపద్యసం $ తతికిం గూర్చు 

తగసరోగత్మపాణిసం శే తతికిం దీర్చు 
దినము, దుర్లీన ముందు గె రె $ వ్యనినిగనని 

దినము నతడు త మోవిను 3 ర్లనము చేని. 

టి. సరోగత = సరః - గ త_సరస్సును “కకయుండుట, స-?రోగ-+త_ 

శోగసహితమైయుండుట, దుర్జి నము=నుబ్బుక ప్పీనదినము; (ఆరోగ్యము ఆనూ 

శ్వూనివలన నె ఇచ్చయింపవలయునని (పమాణము. ) 

1న. ఆశాపాలేషుపాశౌయుధయనుబలభి న్యారు తేశాది శేషు (పా 
యాభాయన్సుజా(గత్స ఏపిచశుచిత యాభనురాభానురాణ్యాః 

య స్తైకాల్యత ర యేఒవ్మి పతిదివస మమికుర్వ చే౭_గ్గ ఏ(పదానం 

సైహ్మాత్ర య్యవవిద్యాత పతిరవివుయోనర లోకా పునానా, 

అ. కు చితయా =మనశ్ళుద్ధితో ,భాసురాః=ప్రకాళించువాశై నృ అమో = ఈ? 

భూనురాద్యాః = బావ్మణులుమెంద లెనవార్కు పొళాయుధ... ఈశాదికేషు= 

వరుణుడు యముడు ఇం దుండు, వాయువు ఈశానుడు, మొదలైన 

ఆశా పాలేషు=దిక్సాలకులు, భూయస్సు= అ నేకులు, (పాయః=బహు గా, జాగ 

తుల్ = జాగరూక్రులై యుండియు, కాల్మ్యతయే2_వీ= (& (తి కాలములందున్ను 

య స్మె=ఏనూర్యునికి, (పతిదివసం=దినదినము ఆర గ వ్రు దానం = అర ఘీ స్రీ దాన 

మును, కుజ గలే = చేయుచున్నారో, సా - ఏపా= అట్టేయీ, రవిమరనా= జ గూ 

ర్యస్వరూపమైై, (తయీజ'వేద| తయమయమయిన, విద్యా ఏవ= విద్యయే, సర్వ 
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లోేశాక =సకలలోకములనుక్ , పునానా=పావనము చేయణజడరైమొ, తేపతి= 

(పతాపపడుచున్న ది. ((సస్ధరావృ త్రము.) | 
శౌ, (బహ క్షత వైశ్యులు తాము ఇం దాద్యష్ట్రది కాలురుండియు, మన 

పరిళుద్ధిగ (పతిదినమును (తికాలములలో (బహవిద్యావంతు లై ఏసూర్యుని 

కర్చ్స బ్రపుచ్చి పూజించుచుందురో ! అట్టె యీసూర్యస్వరూప్యమెన (బిహోవెద్య 4 

యే సర్వలోకములనుక బవి తపణుచుచుండును గాక. 

తే. లోకపాలురు కడు జాగ శ రూకు లగుచు 

గలుగం దైఫవర్ష ౪ మెతండు త) 3 కాలికార్ష ర్భ న 

మర్థిం గొననీడు, నట్టి (త + య్యాఖ్యవిడ్య 
విత్రమయి పవి[త మగు జ్ గ ఆత్తని. 

టి లోక పొలురు = =స్వర్షైదిలా క పాలురు - ఇం[హదిదిశ్నాలురు, _తెపర ర్ 

ము= (తివర్జస్థ సులు తే కాలిక = (తికాలసంబంధి రమైన, అర్హ ్యము=పూజూ(దవ్య, 

వ్యము, అర్థక= కోరికతో, (తయ్యాఖ్యవిద్య= బుగ్యజుస్సామ ములు అను వేద 

(త్రయాపద్య, మి(త్రేమయి= నూర్యస్వరూపిణియైన విద్య, జగ త్రయికి= (తలో 

కములక్. 

జనానుద్దిశ్వ్య---- 

పృ. కృత( తిదశ పోవణం కృత రథాజ్ల సంతోవణమ్ 

పిశా చకులభీషణం పృథుత మశ్ళ్చటావేషణమ్! 

విన్న మయగదశోవణం విహిత వారిజో న్యేపణమ్ 

ననున్ము_రుత ?పూపణం నను నభస్థలీభూమణన్ 16. 

ఆ, కృత+౫తిదశ-పోవణం = దేయంబడిన + దేవతలను ఎ పోషి ంచుటకల. 

వాండున్యుకృశ -- రథాంగ 7 సంతోవణం=చిక్కి పోయిన --చకవాకములనుగా 

సంతోషింపంజేయుట కలవాండును ) పిశాచ? కుల + ఖీవణం=భూలతముల ₹ స, 
మూవామునకు + భయంక రుందున్యుష్పథు + తమః + భటా + పేవణం= విస్తార మై 

న- అంధకారముయొక్కా + స సయావామును-- నశింప(జేయువా(డును ; విన్మమ- 

+ ౫ద + కోహణం= వినతులయొక ్మ. + వ్యాధులను వ కోషింపం జేయు చాయడును 
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' విహిత + వారిజ-- ఊమ్న్మే షణం= వేయంబడిన, తామరలను, వికనింపంజేయుట 

కొలవాండును; నభ స్థలి +- భూషణం = ఆకాశ పదేశమునకు ఆభ రణమువంటి 
వాండునైన్య పూమణీం= =నూచ్యున్మి నమస్కు-రుత=నమస్క్యారము చేయుండి! 
(పృథ్వీవృ త్త త్రయ. (అంత్యానుపాసాలం కారము.) 

తా. వసంతాది యజ్ఞ కాలములందు దేవతలను పోషించుచు, జక్కువల 

ను సంతోనపజచుచు, పగలుతి రుగుట కె రాక్షసులను భయపజచుచు, అంధ 
కారమును పోంగొలట్టుచు, ఆ|శికులరోగములను మాన్ఫుచుు తావురలను విక 

సీంపంజేయుచు, ఆకాళపదేశఃమును అలంకరించుచు నుండెడి సూర్యుని నమ 
స్కరించుండి ! అనియెను. 

జనుల నుద్దేశించి... 

G. పూవకు గేల గుడ్పుండొగిం, ఫ$ బోపషకుండె జై సురపాళికిందమో 
దూవకు.2 , రథాంగపరి $ తోపకుండె ,న। డి ,నతేపాళి కామయ 
'జ్వేషకుండై , , వీశాచకుల * ఛీషకుండై , , సరసీజవాళి క్షు 
న్మేషకుండై , నభ స్థలికి $ నిత్యవిభావకుం జై నవానికిన్ , 

యు 

టి. పూ వకుక = సూర్యునికి ఒగిక్ =వరుసగా శేల్ళూగుడ్చు డు=అంజలి చే 

యుండి ! ( అంత్యానుపాసాలం కారము.) 

గ ఇత్థం విశ్వావసు ర్విభావను నుఖిష్టువ౯్ (వాళ్టులిః కృశాను 
నానవా ద్వాదశా తానంసమయా గమయామాసవిమానమ్. 
ఆనమచ్చ తద్భిమ్బ మధ్య భామాన నుతిమాన మహిమూనం 

పరమా త్రానమ్. 17 
అ. ఇర్జేం=ఇట్లు, నిళ్వావనుః=విశ్వాపసువను గంధర్వు6డు, విఫాపనుం = 

సూర్యుని 'అఫిష్టువకా= =స్తో తముాచచేయుచు, [పాంజలి8= = బే వెళాడ్పుగల వాయ, 
కృళానునాసవా ' = కృళానుండను తసతోడిగంధర్వునితోడ, ద్వానశళాతానం 
నమయా = సూర్యునిద గ్థ అ, విమానం=తీ నవిమాన మును, 'గమయామాస=నడ పెను. 
తద్చింబమధ్య ధా మానం = ఆనూర్యబింబమధ్య మే స్థానముగా గలవాండ్రై ఆతి 

2 
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మానముహిమానం=మితిమాణిన మవా త్రీ (మ కలవా౭డ పరమా తౌనం=సర్యోో 

తృ్భాష్ట న్వరూపుండైన శ్రీమన్నారాయణుని అనమచ్చ=నమస్య-ఠించిన వా€ 

డున య్యెను. 

వ. ఇట్లు విశ్వావనువు విభావనుం బొగడుచు, మొగిడి చిన కేల్లవతో 
గృశానువుతోడం గూడం దనదునరదంబు నతనియంతిక్షంబు | 

నకుం బోవిడిచి, తనా ర్హాండమండల మధ్యస్థుండై యఖండవము 

హిముండును, బరమౌత్తుండునయిన (శీమన్నారాయణు న్న 
మస్కరించెను. 

టి. విభావసువు= కాంతులే ధనముగాంగలవాండు-నూర్యుండు, పరమాత్ము6 

డు=పరమాత్త్మ- సర్వ జీ వాత్త లలోను, సర్వజడములలోను ఆత్త గానుండువాండు, 

జీవాత్తుండు=జీ వాత -సమ న్తజీవులలోను ఆత్త -గానుండువా(డు. ఈయాత్త లే 

నివి=నిర్టీవములు-జడ ములు) (ఈత్రిపదార్థము లే= ఈశ్వరు (డు, చిత్తు, అచిత్తు 

అనంబడును). 

సూర్యమండల మ ధ్యవ ర్తి (శ్రీమన్నారాయణుని 

నమసా్కారముత్ డి సోత్రము. 

ప్ఫృ. (పశ స్త స్పగుణసిన్గ పె పపదనస్స ఎ్రుళొం బన్దవే 

స్టితో= పవాళేపాప, నే నే సకల దేహినా మాత, నే। 

నమః కవులవాసినీ నయన సౌఖ్యనన్థాయినే 

తమశ్శ మువిభాయినే తరణిముణ్ణల స్థాయి నే 18 

అ. (పళ _స్తశాగుణ +నీంధ వే + =(పసిద్ధము లై నృగుణములకు, సము దమువం 

టివాండును; (పపదన- స్ప ఎకౌం=(ప్రప త్తిని సంబంధించు వారికి, బన చే=బంధువు 

వంటివా6ండును; స్వతీః= తానుగాన్వె ఆపహత్ - పాప నే=పోంయాొట్రంబడిన, సక 

లపాపములుకలవా (డును సకల + దేహీ నాం=సమ స్ప పాణులకును, ఆత్మ చేప 

రమాతీ ,న్వరూపమయినవాండును, కమలవాసీనీ + నయిన _( సౌఖ్య + సంధాయి 

శేఎలక్మ జేవియుకం,కన్నులకు, సౌఖ్య మును చేయువాయడును;తమః--శమ 4 వి 
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. థాయి నే=ఆంధ కారమువంటి తామ సగుణమునకు, శాంతినికలు గ జేయువా ౬౭: 

న్యుతరణిమండల + స్థాయి నే = నూర్యమండలమందు, నుండువా౭డునేె న శ్రమ 

న్నారాయణునికి నమః =నమసా్మ.ర ము. (పృథ్వీవృ త్తము.) 

తా. సకలకల్యాణగుణములు కలిగి ప్రపన్నులను పాలించుచుు సకలదోవా 
- ములన్నుక దొలణించి, సక లాత్శలకును పరమాత్త్మయై, అంధ కారమునువ లే త 

మోగుణమును శమింపంజేసీ సూర్యమండల మధ్యవ ర్రియె, నేవించునపు లబ 
లత్మీ దేవి న్మేతముల కొంవీదము నిచ్చుచుండు శ్రీమ న్న్న రాయణునికి నమసాగాా 

ఈము చేసెను. 

సీ. (శ్రీమతే (శితహితశేలీవుతే శుభ కృపా 
(నీముతేఒస వే ఇయ సే నమోా౭._ సు 

ఇవీ ఎం 

శేషిణే సుశయనళ శేవి.ణే (తీదశ వ 
శేవీ శీ ద వేపే. శ్వే నమో౭_స్తు 

జిప్ట వే నహాభవర జవ (శీమహో 

విప్ప (పభవిష్లశీవే నమో౭_స్తు 

మాలయినే ఫణిఫణాశశాయినే (కులిశిరః 

స్టాయినే పురుపార్థశ:చాయినేఒ స్తు 

తే, విహితబంధవే గుణనసింధశీవే నమా౭ స్తు 

నిహతపాప నే నిఖలాత$ీనే నమోా౭ స్తు 

తపనముండలసాయినీ సన నమో౭. సు 
థి —-0 నం! 

నే తమః శప! లయ్మీపశ తే! నమోా౭_ స్తు, 

శిత +హిత శ్రీమతే =ఆ, శ్రితుల + హితములకై +ధశ్రీమంకుండును, శుభ ఆకా 

కృపా + శ్రీమతే = కల్యాణకరమయిన + కరుణకై + (శ్రీమంతుండునంా 
అస్మ త్ -|శేయ'నే--మాళు + (శేయోరూపుండువై నవానికి, నమః=నమనుసా+... 

రము, అస్తు=అగులగాక. శేషిణే= (శేవభూతమయిన (ప్రపంచమునకంతేయుం ' 
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EE పి యెన వా (డును సుశే యన + కేసి. జే=మంచి శయనమయిన ఆది శేషుయడుకల 

వాండున్వు (తీదళ + వశ + ఈషి ణే= దేవతలకు, వశ మొన, అభిలావక లవా(డును3 

దళ వేపి కే =దశావతారములు కలవాడును, జివ్షజే = జయళాలియైనవాండున్సు 

సవాభవ-- జిప్లవే = తోయుట్టువై న ఇందు (డుకలవా(డున్యు (ప్రభ విస్థవే=మి 

క్కి_లి అతిశయించిన వాండునయిన, గ్రీమవోవిష్థ వే=సరై ప్రశ్వర్యయుతో డిషమహో 

విష్ణువునకు, నమః=నమస్మా_రము, అ స్తు=అగుూగాక. మాయినే = అజ్ఞానులకు 

ఆగమ్య మెన మాయాచరిత్రేముక ల వాండును, ఫణిఫణాశాయి చే=ఆదిశేషుని పడి 

గెలమిలద కయనించువాండునునెను పురుషార్థ దాయి నే= ధర్మార్థ కామమోతు. 

ములు అను ఫురుషార్థములిచ్చు వానికి, నమః అను = నమస్కారముఅగః గాక 

విహితబంధ వే=పధియు క్తముగ (పవర్శించువారికి బంధువునై న, గుణనీంధ వే = 

సకల సద్దుణములకును సము ద ముపంటివానికి, నమో స్తుజనమసా్కారమగు6 గాక; 

నివాత పాష్మ నే=పరివారింపంబడిన సక లపాపములుకలవా( డైన, సిఖిలాత్త్మ నే= 

సకల పపంచములకును పరమాత్మే యెనవానికి, నమో స్తు=నమసా్క్కారమగు (గాక; 

తపనమండలస్థాయినః = సూర్యమండలమందుండు (శీమన్నారాయణుండ వై న, 

తపు నమో౭_ స్తు=నీక నమసా్క్యా-రమగుం గాక్యతమః + కేప= అజ్ఞా నాంధ కార 

మును పోంగొట్టువాండు వైన, లక్షీ పలే=ఓశ్రియ$పతీ ! తే=నీక్కు నమః = నమ 

సా్యాా-రము, అస్తు = అగులాక. (ఇట్లు నమస్కార సోతె (వార్థ నాదులందు 

తెలుంగు కావ్యములందు(గూడ శుద్ధసంస, రతీ వాక్యములు అనుకర ఆము తేక యు 

(పయోాగించుట వూర్వకవి| పయోగదృవ్షయ యున్న యది.) (అంత్యాను.పా 

సాలంకారము.) 

పునః సభకు న్నే షం, 

ర. భానుభానుదల దబ్బలోచనమ్ 

భ కలోకభవ పాశమోాచనమ్ । 

ఛాను తామరసవానినీ సఖమ్ 

హేమవర్ణ మిహసౌతి మే సుఖమ్ ॥ = 19 
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అ. భాను? భానుశాదలత్ - అబ్బ లోచనం = నూర్యునియొక్క_ + కిరణ 

ముల"చేత * వికసీంచుచున్న -- తామరలనంటి 4 కన్ను లుకలదియు; భ క లో 

క--భవ-పషాళశ + మోచనం=భ కుల. నమావాముయొక ్క_ + సంసారబంధము 

అను + విడిపించునదియు; హౌమపవర్ణం= జం గారువర్గమునై న, తామరసవాసీనీ + 

సఖంజలన్షీ దేవియే 4- సహాయముగా ల; ధామ=(విష్ణువనెడ్రి తేజస్సు) మే= 

నాకు, సుఖం=ఆనందమును, సొతి = పుట్రించుచున్నది. (అం'త్యాను పాసము, 

రథోోళ్ఞతావృ లము.) 

తా. అప్పుడు పూచుతావురలపలె కన్నుులున్సు ఎప్పుడును బంగారువలె 

మేనివన్ని యును గలిగి భ కృులభవబంధములను విడివీంచుట కై యామహాల కీ 

యే సహాయమయిన (శ్రీమహావిష్ణువు లేజ మే చా కానందము నిచ్చుచున్నది.. 

మణల భ కి (పకర్ల ంబుతో.__ 
ఎలి యె 

పం, రవిన్ఫుర చృరత్సరోజ 4 రమ్యుష్మత నేత మె 

(పవర్యపర్యటద్భవ(ప 4 పాశ నాశనాగ్ని మె 

సునర్ల వర్ల మె (పసిద్ద  శుద్దస త్త ౪ మైన (శ్రీ 
జొాణయా ధి థి వ ఆటా. 

నివాన తేజ మిచ్చటక్ వి నిఘ్నసౌఖ్య మిచ్చెడున్, 

రబ్ (పసర్యశాపర్యటత్ భవ (పపాళ నాశన అగ్ని = భకా(గేన 

రులమయొక్క_ +- (చక్ర మువలెతికుగుడుపడు చుండు +సంసారము(పాపములు) అనె 

డు మహాపాశములను నశింప (జేయుటకు + అగ్ని వంకిదియు, శుద్ధ + సత్త్వ 

ముజపరిశుద్ద మె 4- (బవ్మస్వరూపమైన, శ్రీనివాస లేజము=లశ్మీ దేనికి వాసస్థానమైన 

'తేజస్సు,వినిన్ను = అత్యంత మైన. (పంచచామరము) (ఛేకాను పాసొలంకారము) 

కృ శానుః,. 

గ. కిము లేకేవలం నిర్ణ గోపీ నారాయణోభవతా వివేక 
లాభవతాఒవి స్తవనభాజనీ( క్రియ తే. 20 

అ, కిం అశే= ఏమిరా | శేవలం=బొ త్తిగా నిర్ధ్భృణకో వీ = దయయ 

శేనివాడ య్యును నారాయణః =అనారాయణు(డు, వివేకలాభవతౌొ2_ పీ= 
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(నీవు) వివేకమను లాభముకలవాండవయ్యును, భపతా=నీచేత, _స్తవన+భౌా 
జినీ క్రియ తే = సో త్రమునకు 1 పా క్రఘశా చేయయబడుచున్నా (డు. - " 

క శాను(డు. 

వ. ఏమిరా! నీవు వివేకము కోరియు, కేవలము నిమ్మరుణుండే 

యయిన నారాయణునింగూడ నీస్తోతమునకుం. బా(తమును - 

Xc జేయుచున్నా (డవు. 

త త్రాహి... 

శా, స్వేనాజా నిఖలం జగద్విరచితం స్వేనైవ సంరవ్నీతమ్ 

భిన్ల౯ా౫నా న్ల? ముకున్ల ఏవ విధ్భ తానన్లోహి నిన్లోచిత 8! 

ఉత్పాద్యస్వాయము _త్తమాక ఫలత రూనుల్లాస్యచారూద కై ః 
ఉన్మ "ఆా౭పికిముచ్చిన త్రి జగతిచ్చిత్వాఒపీ క్రిం నన్లతి॥ 21 

అ. ఏవ9= ఇట్టి; ముకుంద ='నారాయణు(డు, ఆడా= మొదటు, స్వేన= 

తన చేత, ని ఖైలం= సకల మెన్క జగ త్ = లోకము, విరచితం = సృష్టింపంబడినద్యి 

"స్వేనైవ= తనచేత నే, సంరటీతం=రక్షింపంబడినది. వా న్త= =అర్వ్య్యూ! భిన్టక్ = 

(జగళ్తునంత యు) భేదించుచు, వి ధృత - ఆనన్ష;హి= నె కొ కొన(బడిన, ఆనందము 

కలవా జేక్ణూ ! నివ్రా+ఉ చిత; = నిందకు-తేగిన వాడు (అయ్యెను. ) స్వ 

యం=తౌనుు ఉ త్తమాక్ = మేలైన, ఫలతరూక =పండ్లఇెట్లను), ఊత్పాద్య= 

పుట్టించి, ఇఉచారూద కై ౩= మంచినీళ్ల చేత, ఉఊల్లాస్య = ఊల్ల నీంప౭జేసీ జగతి= 

| లోకములో, జాన తో2 నీఎ ఒడ లెటుంగనివాంైనను ౯ చ్చిన ఆ ఈకిం=న అుకుచు 

శ్నాణా! శ్వా షవీ=నటేకియు, నందతికిం = సంతోవపడుచున్నాండా! 

. ఈ. (తిమూార్తిస్వరూపు.డైన శ్రీమన్నారాయణుడు రజస్ప్సత్వ 

'గుణములెచేత జగత్తులకు సృష్టి స్థీతులను చేయువాలడెనను, తషూగుణముచేత 

' శైంహారము చేయుటవలన, తాను నిత్యానందు€జే యయినన్సు నిందార్హు (డు 

కావలయం చా? లోకములో ఎనండు గాని, పండ్ల కై వెట్లు పెట్టి సళ్తుపోని పెంచి, 
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తోడ నే నటికివేయునా ! నటికియు, సంతోవపడునా ! ఏమి? (ఇట_ పతి 
వస్తూపమాలంకారము.) 

అ'పేకి దా... గ 
ఉ. ఈజగమెల్ల (దానె సృజోయించుచుంచెంచుచు.నాకందోడనీ 

కరూజ వినాథకుండణు తు శీయో గి ముదమందేలు !నిందపాలు గా 
కే! జగదీశ డిట్టిడగుశ నే! యెవండేని ఫల పఖాన ప్ప 
ధ్వీజము జెట్టి చి వించుచు,భశవింబడం దోచున! తోచియేచునే! 
ఢి hme =ఈతీరున, ఇట్టి డు = ఇట్టి వా (డు ,ఏచుశే=విజృంభించు నా? 

(ఇట విరద్దధర్ష ముతోడి (పతివన్తూప పమ.) 

కించ. 

శా, స్వానుజ్ఞా మనవాప్య దర్శ భరతః స్వాజ్ఞాంవిలశ్లేత య ష్ణ ల) య్ ససె సై సవేవా తనోతి లౌకిక నృప శృణ్తోజవీ దణ్ణం భముషూ | 

అ అన్తర్యా వ్యుపథ్య్మేపవ_ర్త్య భవినో హంతసయంనార శే 
యస్తా౯్పాతయతి(కుధా సతు న కిం నారాయణోనిర్ల రఎాః! 

అ. యః=ఎపండు, దర్చభరత;ః = =గ ర్వాతిశ యము చేత, స్వ --అనుజ్ఞాం=తిన -- 
ర్ త్తరువును; అనవాప్య + ఆపి= పొందకున్నను, స్వ + ఆజ్ఞాంఎతనజా త్త తరవునూ, 
విలం ఘేత =అతి క మించునో, తస $ + ఏవ=వానిక్సే ఇవా=ఈలోకములో, లౌకిక 
నృపః=లో కానుసారిమెన రాజు, చండో2_వీ=తాను తీక్షిణుం జె _డెనన్వు రుపాజ== 
కోపముతో, దండం=దండనమునుతేనోతి = = చేయుచున్నాడు; యః=ఎత (డు, 
అంత ర్యామా-.అవీ= సక లమసోనియామకు.డైనను, భ వినః=సంసారులను, అప 
=దురార్రనుందు, (పవ ర్త ష్టజ్య పబ _ర్రింపంజేన్సి +, వాంత= =అయ్యా! స్వయం= తౌ స్తే 
కుధా=కోపముతో, తాక =వారిని, నార కే=జనర కానుభవములోో పాతయతి 
=పడ వేయుచున్నా (డో; స=ఆట్లి, నారాయణః తు = నారాయణుండు 5 
తేన్యో, ;న-నిర్భ ణః +-కింజనిర్దయుండు + కాండా $- ఏమి? 
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తా. లోకములో (ప్రభువుగా నుండువాడు తనయాజ్ఞ్వ ను గర్వముతో అను . 

సరింపక అత్మికమించునట్టి మూథు నే దండించుచున్నాందుగాని, ఇట్లు సర్వాం 

తర్యామియె సర్వని యామకులడై యుండు నారాయణుడు తౌ నే సంసారులను 

అ(కమములందు (పప ర్తింపంజేస్కీ కోపపడుచు ; నరకములో పడ వేయుచు 

న్నాండే ! ఆతండు నిర్ణయుండా ఏమి ! అనియు. ణ 

మణి యు... 

మ.తనయాజ జ్ఞకాగాన కెవ్వండివ్వసుధ వె పె ఫదర్పంబునక వించుచే 

కనిపించ౯- టీ తిజానివానియగినుక ౯ శఖండిం చుదండించుంబో 

అనయంబందుంజరింపం జేసి, నిరయంశబందుం బడం శేయుచో 

ననయంబందుము కుందుండీతం డద యుం$డంచుంబపం చంబులోన్ 

టి. అనయంబందుక =అనీతియందు, అనయంబు +- అందుక =లఎల్లప్పుడును 

(లేక అశేయము అనుదును.( ఇట విఫావన్యా"కావ్యలింగ ము అలంకారములు.) 

విశ్వావసు:_ఆక ర్ల యేదమ్. 

గ. అహో! తవమతిరతిస్థూలా యతః పరవముకారుణిక ౦ భగవం 

తం పజ్క_జవాసిస్మ్పాణనాథమపి స్పృశతిత వా పాలమ్మః 28 

అ. అపో = అయో్య్యో, తవమతిః= = నీబుద్ధి, )అతిస్థూలా= =మిగుల మూఢ మైనది, 

యతః= ఎందుపలన్న పరనుశకారుణిక ౦ం=పరమదయాళు నె, పంకజవాసినీ పాణ 

నాథం వా లశ్షీబేవి (పాణపియులడైన, భగవంతం-అపీ = భగ వానునిగూడ, 

తవ ఊఉ పాలంభఖ 5 =నీ నించావచనము, స్పృళతి= అంటుచున్నది ? 

విశ్వ్యావసువు.-వినువు యిది. 

వ. అయ్యా! భగవంతుడగు పద్దాసఖు(డు పరమ కారుణికుడP 

అతనినిసాడ నీనిందించువ చనము స స్ప శించునదియె? స్సృశి 

యించుచున్నది కనుకనే, నీమది యిది యతిమూఢమయిన 

యది, 
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వం. చిరాయ సంసృత్యుదథా సమజ్జనం 
నమజ్ఞనం మజ్జన ఇత్యధోేక్షుజః। 

దయా పరాద పరిగృవ్యా దుర్షభం 

నిజంపదం _పాపయతి స్వయం పభుః। 24 

అ. చిరాయ=బహు కాలముగా సంసృతి + ఆదథా=నంసార మను __ సము(ర 

మందు; సమజ్ఞనం + అవి=మునుంగులాటతోం గూడినవాండైనను, నమత్ జనం 

=నమస్కు-రించు జనున్సి మత్ + జనఇతి= వావాండుఅని ; దయాపయోధిః=రవ 

యాసమ్ముదులడె) (పభుః=సర్వ సబుట్టు( డైన, అధోక్షజః = నా రాయళ౯ాం౭౬ం3 

స్వయం= తౌ నే పిగృవ్యా = అంగీకరించి, దుర్గభం=దొరక రాని, నిజం=స్వ్వ కీ 

యమెన) పదంజపరమపదమును, (పాపయతి=పొందించుచు వా (డు. (వృతోసా 
ను పాసాలం కారము పంళ స్థవ్ఫ క్రతు.) 

తా. సంసార సముదమం చెంతకాలము నునుంగుచుండినను, ఒక సాతి 

మైన, తన్ను నమస్కరిందువానిని అంగీకరించి సర్వవిధ సమర్థుల్నడెన యానా 

రాయణమూ ర్తి ఆసాధారణ మెన తనపరమపదమును కృపచేయుచున్నా 6డా- 

ఉ. సారెకు నుంప సాంవెడలి $ చాంగిలునాత్మెల నుదరించి నం 

సారమవోస్ధినుండి, హారి * సంతత మెంత దయాపయోధి ! యె 

వ్యారికి దుర్లళ 0బు నభ 4 వంబునునౌసృపడంబు(పాభ వం 

చారలనిచ్చుచుండుందనశీయంత నయెంత యున్వీయబుద్ధిచేన్ - 

టి. ముంపక్ =(సంసారసముదము తనయందు) మని(గింపలాగ్యాచా గలు = 

సాషహ్రైంగముగ నమస్కరించునట్టి, అభవంబు = పునర్ణన్మరహితమైన, న్నీీంయయా 

బుద్ధిచేక =తనవారు అను తలంపు చేత. 

కించ, 

శా, లీలాలోలత మాంరమామగణయ, న్నీ లామనాలోక యకా 
ముజ్బుక కించ మహీమహీశ్వర మయంమజప్పంహతఠాద్వ్వజ్బుయన్ t 
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ఆకర్ష క్ ద్విజ రాజమప్యతిజవా ధ్ధాగహ నకి లోకా నరాత్ | 

గో పుం శౌరిరుదిత్వరత్వరఉ వై ద్రాహ్మగహోర్తం గజమ్! 25 

అ. శ₹ా8=ఆమహావిస్థువు, లీలా + లోలతమాం=విలాసములతో + మిగులఆ 

నక్తురాలై న్న రమాం=లక్షీ ని, ఆగణయక =ఎంచనివా౭డే, సీలాం=నీలాదేవిని, 

అనాలోకయక్ = చూడనివా౭డ్; కించ=మణియు, మహీం=భూ దేవిని, ము౦- 

చక్ ఎఐవిడుచువాండై) అహీశ్వరమయం = ఆదికేవ స్వరూపమైన, మంచం =శయ్య' 

న్కు వాఠాత్ =లేటాలున, వంచయక =విడుచువా౭డె; లో కాంతరాత్ =అన్నిి 

లోకములకం ము మించియుండు (వై కంఠ) లోకములోనుండి, హో వాంత=ఆ 

హావో? అతిజవా త్ =అతి వేగముతో, ద్విజరాజం - అవీ =గ రుత్త్మ్మంతునిలహడ, 

ఆకర్ష క =లాగుకొనువాం డై, ఉ దిత్వర + త్వరః = అతిశయించుచుండు + వేగ 

ముగల వా౭డే; (గావా+? గవా-ఆ రృం=మకరముచ(గహీంచుట చెత + పీడిం 

పయడుచున్న, గజం=ఆగ జేందుని, నో స్త్రుంజకాపాదుటకై ,ఉ వెల్ =వచ్చెను. 

(భేకాన్ముపాసాలంకారము.) 

తా. మొసలి చేంజిక్కుకొని త త్రరపడుచుండు గజేందుని సంరకీంచుటశకె 

ఆభ కవత్సలు దైన (శ్రీను న్నా రాయణండు తనసౌఖ్యమునుంజూడక, తనప 

క్క_నున్న శ్రీభూనీళాదేవులను నెన్నక, తనసుఖశయ్యయైన యాదిశేషునిక 

విడిచి, పరిగిడివచ్చి తన పాదమునుబట్టుకొన్న గరుడునిక. లాగుకొనుచు, ఆసక 

లలో కాతీతమెన వె కుంఠలోకములోనుండి యీలోకమునకుం దటాలునది గను. 

శార్లూలయుగము. 

లీల౯ా లోలతను౯ా రనుకా దల(ప, కాశేలీల౯ తమందల్పే 

నీలకొ నీలగసణకా గణింపక యొకిం$ లేని౯ా, ఫణి గావముణి౯ 

నలక య్యను మోసం జేసి, యతివేశగి౯ా చే ఖగ(గామణే౯ా 

బాళి౯లాంగుచు, కౌరి భారిదయ మాశేభా! నై కలోకాంతరం 

బో లిక దాంటిధర౯ద్వరక్డిగుచు,నశ య్యో !న(క సం కాంతేదం 

= తీలేర్యదు౯ బరిరతసేయుటకు నీయ్యే, చ(కవికాంతుండై 
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తాళ౯ల జాల దటంచు పం చెందన చేకశదది క మ్య ష్యకమం' 
"బొలోకించుచురుత్వర౯ శిరము. వ[లయక్ న్నకముక్ జ్య క్రమున్ . 

టి. లోలతమక్ =మిక్కిలి ఆస క్రికలదియయిన, రమక్ =లజ్మీదేవిని, క్ష 
నుక =భూదేవిని, నీలక్ =నీళా దేవిని కీలగుణక =నల్ఫే (భావగుణములుగల, శీ 

-భీశయ్యశు = "కేళి కా శయనమందు, నక్ర-- సం (కాంత 1 దంతిఇలాఇంద్రుక్ = మొ 

సలిచేత +- ఆక మింపంబడిన + దంతిభూపతిని-గజరాజును, తత్ +వ్మికమ (ప 

(కమంబు =ఆచ కాయుధముయొక్క_ + పర్నాకమ్మప్ర కారమును, ఉరుత్వరక్ = 

అతి వేగముతో. 

పాఠాంతరము. 

సీ. లీలమై వాదయవి $ లోలమై తనరు (శీ 

చేవినినై ను భూ 9 చేవినై న 

ఆదివ్యశీణ నీ శ లాబేవినై నను 

. దల్చ్పక భోగీం దు + తల్పమెన 

సతితూర్దు నైనను $ నా నుపర్లుని హరి 

వెనుక నాకర్షించు శ కొని యనేక 

లోకము ల్క_డచి విశ లోకించు చెక్క_డు 

నెక్కడ నని యిలంశే జక్క. డిగియె 

తే. ఆముహావమువాు. జెంతటి + యతిశయదయ 

కలుగువాండొ యంతటి త్వర శ కలుగువాంటడె 

యగుచు గజరాజర తార 9 నుంతకు మును. 

దునువు నకంబు6 జ[కంబు * దుముకోంబని చె. 

టి, లీలయై= విలాసముకలిగి వాద ఈవి లోల =త నవక స్థలమున ఏిలసించునడి, 

అతితూర్దు నై నను=అతి వేగము కలవానిచె నను, ఆసుపర్టుని=అగ రుత్తే ంతున్సి ము 

హామహు(డు=అమితే తేజోమయ (డైన యావిష్ణువు. 



28 విశ్వగుణాదర్శము | 

గజేందుండు. —ఇద్ద టు దాయాదులు గంధర్వులు తమడాయభ "గ ముల కై | 

కలహించుకొని యొకరొకరు ఏనుంగుగాను, మొసలి-గాను శపించుకోొని, యొక 

ప్ప డొక కొలనిలోదిగి, అందు కనిపెట్టుకొని యున్న యా మొసలిచే ఆగజము 

పట్టు కొన(బడి, చాలాసంవత్స రాలు లాగిలాగి బాధింపంబడుచు, ఆహారని దా 

దులును లేక, కేవలము (పాణమా[తముతోనుండికూడ ఆగజ మెందటినో (ప్రా 

రి ంచుచు, తనబాధ నోర్య(జాలక తాను తుదకు ము కే చెందవలెనని (పౌ 

రైంపంగా, ఆవచ్చినవా రెల్టవారును మావలన నగుపనికా దిది యావైకుంఠాధి 
్రC 

పతిపనియే అని నిశ్చయింపలా, ఈగకేం[ద ముప్పు డామహోవిస్గువును (పా 

ంప యత్నింపంగానె తోడనె యామవాోవిష్షువు తనదేవులతో వైనం చెలు 

పకయే పరిగిడివచ్చు చున్న యావిష్ణువుపాద ములను ఆగరుత్తంతుండు పాలేవ 

చ్చి పట్టుకొన్నను, _ ఆగరుత్మంతునిగూడ వీడు చుకొనిపోయి, తనకును ముం 

దుగాబోయి ఆమకరిశిరమును ఖండించుట కై తనచ్యకమునుపంపి, యామహి 

కృషాళువైన యూ యా శ్రరకుపరాయణుండు శ్రీమన్నా రాయణు6ండు తనవా 

“స్తస్పర్శ చేత నే సంరక్షించి మోషమపదాయకు.డైన యాతనిచేత నే మోతు మం 

.దింపలయుడిన గంధర్వుండు. 

జా వైకుణ్ణో మహతా హతాఖలమహారమ్భృం నుబేనోచ్చకై. 

శృళ్దంఖణ్తయితుం హిరణ్యక శ పుం వేదణ్ణ ముత్కేణ్ఞయా | 

సేరివారోకేష మశేవభీవణ మహో శి గృహ్హాకాత్వ రాగౌర వాల్ 

సహ్లాదవ్యసనాసహిష్షు రుదగా. దాకళ్ళా కణిరవః, 26 

అ, చై కుంఠః=విష్టువుమవా తా=మవాశ్తైన, మచేనఎమత్తు చేత, వాత + 

శిల గా మవాత్ - ఆరంభ ౦ం=వాతే మచేయయబడిన, సకలమెన, గొప్ప, కార్య(ప 

యత్నములుగల దై, ఊఉ చ్చ కః =ఎక్కు పగ, చండం=తీక్ష మైన, హీరణ్యక శిపుం= 

'పారణ్యక శిపుండ నెడు, వేదండంజ ఏనుగును ఖండయితుం=ఖండీంచుట కె, 

ఉఊర్కంఠయా = స్వే చృతో, అ శేషభీ పణం = అందణకును భయంకర మై సెంవాం 

జ=సీింవాస్వరూప మెన, వేషం=రూపమున్సు గృహ్ణాల్ =గపాంచుచు, అహో = ఆ 

ఇవో? త్వరాగారవా త్ = వే గాతిశయమువలన్క,(పహ్తాద + వ్యసన లా అసహిష్టస్టంజ(ప 

| Pe 
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'హ్లోదునియొక్కు. +-వ్యసనమును [ స నహించనివా౭డ, ఆకంఠ-కంఠీరవః = కంఠ 

ము పర్యంతము +- సింవాము గ , ఉద గాల్ =ఆవిర్భవించెను. 

తా. ఆమహోవిష్ణువు మత్తుచేతే సకల్మపయత్నములును చెటుచుచ్చు మహతీ 

క్షయుగనుండేడి యేనుంగును సీంవామువలె ఆహిరణ్యకశిపుని సంవారించుట కై 

= తౌనునుంకంఠ ముదనుక సీింవాస్వరమూపుండె ఆపహ్లాదునివ్యసనము నోర్వంజాలకృ, 

అతి వేగముగ ఆవిర్భవిం ఇెను. 

శా,కంఠంబుం దనుకక౯ా భయంకర మహో $ కంఠీరవంబై , రవా' 

కుంఠంఖై , పడ స్తంభ, ముదృవిలి, వై $కుంఠుం డఖండత్వరో 

త్కంఠం జై బై బడి యాహిరణ్యక శిపుంరేగంధద్విపుందుంచుశే 

వక్ శ్రవింబడిగదుంచి[పో చె బణతుంో|బహ్తాదు[ బాహ్లాదులాన్ అ 

టి. రవ + ఆకుంఠంటై = వేగముతో పూర్ణ మె; అఖండ -- త్వరా + ఉత్మంం, 

ఠక =ఆత్యంత మైన + వేగ మందు --అపేక్షతోో గంధద్విపుక్ =గ్గజశేన్థమున్సు 

శేవక=రీతిగా (పణతుక్ =తనకు (పణామముచేయంవాండై న, (పాహ్లోాదుం 

-గాక్ “ =అత్యాహ్లాదము గలవాండగునట్టుగా, [పోక =రథ్సీం చెను. (ఉపమా) 

(1 పహ్హాదు(డు.ాలీలావతీ హిరణ్యకళిపులకొమారుండు. ఇతే(డు, విష్ణుద్వేషి. 

మొన తనతం[డితో సర్వదా విశాదపడుచు, తేన్నును తీనతం(డి య 'నేకబా' 

ధలు సెట్టుచు; విష్ణుస్మరణయే కూడదని నిరోధించి నిళోధించి తుద కాకొడు 

కును పధింపరాయా, ఈవిస్ట్రుభ కు కుండే నపన్లోదు6 డాబాథలు పడ (జాల కప్పు 

డు మొల సెట్టి స్వామిని (పార్టి ౦ప6గానె భ కృపరాయణు(డై న యానారా 

యణుండు ఆ మొల విన్న తోడ తటాలున అక్కడి స సంభమం దుద్భవించి,. 

నరసింవారూపముతో € గనయుడి యాహీరణ్యక' శిపుని సంహరించినయాతని. 

చేతనే సంరక్షీంపంబడినవాండు. 

హిరణ్యకశిపుడు. --దితి కళ్యప[పజాపతులప్వుతుండుహిర క్యాతంనియన్న ;, 

విరిరువురును సనక సనంద నాదుల శాపముచెత రాకుసులై విష్ణువుయొక్క_ నర 

సీంవారలూపము చేత నితే(డును, వరావారూపముచేత నితనితమ్ముండు హీరణ్యా, 
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శఈం(డును సంవారింపయిడీన జయవిజయు లనెడ్ వైకుంఠ ద్వారపాలకులు. ఈ 

నృసీంవా పరావావతారములు ఆ దశాపవతొరములలో మూండవ నాల్లవ యవ 

'తారములు, 

అన్య చ్చ. 

శి, అవేనువ్యాపారాకలన నుతురీస్సర్శమచిరాత్ ౯ ం 

అనున్మీ ల త్తంతు (పకరఘటనాయాస మసకృత్ | 

శువీద త్పాంచాలీ విపదపనయెక(పణయినః 

పటానాం నిర్మాణం పతగపతిశేతోఒరవతునః ॥ - లి 

అ, అసకృత్ = పలుమాలును, విషమీదత్ __ పాంచాలీ 4 విపత్ -- అపనయ 

+ ఏక (పణయినః= దుకఖించుచున్న 3 (డాపదియొక్క_ 4 ఆపత్తును-- పోయ 

గొట్టుట యందు __ ముఖ్య మైన 4. (పేమకలవాం డై న, పతగపతిశేతోః = గరుడ 

ధ్వజు౬డగు విష్ణువుయొక్క, అవేమ + వ్యాపార + ఆకలనం=దో నెయొక _ గ 

పనితోడి + కూడికయేలేనిది యు అ +-తురీ + స్పర్శం=నా డెనంటుటయే + 

లేనిదియు, అఉనీలత్ +తంతు + పకర + ఘటనా 4 ఆయాసం= పెశెగిం 

.డి 4- నూలి ఎ. సమావాముతోడి 4 కూర్చునందు + శమ మే లేనిదియునె న, అచి 

రాత్ =త్యరతో, పటా నాంనిర్హాణ౦ = వస్త్రముల నిరాణము, నః=నుమ్ములను, 

.అవతు =ర&ీంచుం గాక. 

తా. నూలు, కండె నాడె, దోన్కె మొదలైన "నేంళతసాధనములు లేకయే, 

దుశ్ళాసనునివలన దుకిఖించు చుం డెడి (దౌాపదియాపత్తులను బోంగొట్టుటకై నిఖి 

“లాపన్నివారకుండైె భ క్షపత్సలుండై యా నారాయణమూ రి యైన శ్రీకృష్ణ 

మూర్తి అతిత్వరగా నేయు “నేం మమ్ములను -గాపాడు గాత, (శిఖరి ణీవృ త్రము) 

మణియొక టియు... 

ఈ, నూలును నా డెకండెయునుశనూలుకొనంగొ నుపల్టప న్నెయుకా 

. మేలగులేశయుకా బడుగుశే మేలిమి లేకయుం జల్వవల్వపాం 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీ కా తాత్స కేతిహాససహిత ము. 81 

వాలికి చేసి యిచ్చు పహారిశవాతుది యతజినై నంగాని వు 

మోోలిని గాచుగాంత జెలి నుమ్మలిక మృజం గాచురీతిగాన్ , 

టి, నూలుకొ నక = _పయత్నింపలగా, చాతురి=అమటితమ్హమట నాని ప్రణత, 

ఈ మలికయ్ల--అజుక్ =దుశఖయున శించునట్లు. (ఆ ల్చేక్షూలంకారము.) 

పాంచాలి = (దౌపది.---పాంచఛాలదేశపురాజయిన |దుపదరా జుకూంతుర్కు 

పాండవుల పెండ్లము. ఈ పెపూర్వజన్న్యమున ఇంద సేన అనుపేరితో మొద్దల్య 

మహామునికి ఖభార్యరైైయుం డెను. ఆమౌద్దల్యుండు తనక ర్లాధీనమున కుద్దరోగి 

యెయుండియు, తనకు బహుకాలముగ పతిభ _కికలిగి పరిచర్య చేయు చున్న 

టిపతివ్రక అని సంతోషించి, ఆమెను సరమువేండు మిచ్చెదనని యడుగ ౫, 

ఆమె నాకుపతియైన మియందె యపేక్షయెకాక వేటయ పేక్షయం లేదనియు, 

మజుచటిజన్న్యమున కాళిరాజుకూ0తురె క న్యాత్వమలోనె శివునిగూర్చి బవాు 

కాలము తపస్సు చేసీ యతండు (ప్రత్యతీ మెనపుడు తనకు పూర్వజన్మమునుండి 

కలిషియుండిన పతిభ క్షి పాతి పత్యధర్మములనుబట్టి పతిపతియని మైదుపర్యాయ 

ములు వరముడుగంగా, అశ్లేయని వరమిోయంబడి, ఆతర్వాతిజన్యములో కృవ్ల 

అని పేరితోపుట్టి యా(థాపది పంచపాండవులకు భెౌర్యమై. ధర్మ భీమార్డుననకుల 

సనాదేవులకు వరుసగ (పతివంద్య (శుతసోమ (శుతకీ ర్తి శతానీక (శుత'ేనులు 

అను ఉపపాండవులను కనుకొనినయా మె. 

అపరంచ.._ 

మ. కాక శోకం వ్యజవాదమితం, వృద్ధగృ, ధ్*ఒప్య నేకా౯ 

లోశకాకా లేఛే,కుశల మగమ న్నిర్విపాదం నిపాదః | 

రాజ్యం (వాపా కపినిశిచరా రాఘవ తే మురారేః 

సారేవాబాం జయలికరుణా పశ్య? పద్యాసఖస్య|॥ _ 28 

టి. మురారేః =విహ్షువుయొక్క_, రాభువ త్వే= శ్రీ) రామావతారమందు, కా 

కః= కాకి అమితీం=అధిక మైన శోకం =దుకిఖమును, వ్యజవాత్ =విడిచిపెళ్తై 

ను. పృద్దగృధ్ళః అసి - ముసలి గద్దయు,అ నే కాకా,లో కా ఇ నానాలోక 
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ములను, లే భే= పొందెను. నిపావః=బోయ డు, గార నిట్ట ఖమయిన కుశ ' 
లంజ కేమమును,అగమత్ =పొందెను. కవీ, నిశిచరా=కోంతి ;చయ్యములూరెండు 
ను; రాజ్యం= రాజజీక మును, పొ పౌ= జ=పొం చెను. పచ్దాసఖస్యఎ =లమ్మీపియు.డైన 

యావిష్తువుయొక్క_, కరుగా= కృప, వాచాంపాలే= వాచాతీ క విషయమందు, జు 
యతి = =నరో్యోత్కృ్చృష్టము గానున్న ది. పశ్య= చాడు? (మందా కా ంతౌవృ తము. ) 

తా. ఆమవోవిష్ణువు _శ్రీరామావతారమున కాకాసురు౭డు తనచేత నె (బ 
హాస్తవాతుండై నిత్యసుఖ మనుభ వించునట్టును జటాయువు రావణవాణవాతుయ 

= తన చేతనె సంస్క-రింపయబడి నిత్యానందమనుభ వించునట్టున్వు గుహుడు 
తనయందలి భ క్తి పారవశ్యముచతే నిత్యవిభూ త్యానంద మనుభ వించునట్లును, 
సుగ్రీవ విఫీషణులును తనయందలి భక్తి పారవశ్యమున"ే పట్టాభిపి కువై సక 
లానందము లనుభవించునట్టును జేసినయత్ని దయాశళుత్య మిట్టిదని యెపరికింగా. 
ని వ్యాకువ్వవలను గాదుగడా ! 

నుజియునొకటి 

ఈ. కాకముశోకముంగడవం ,శేగద్దయశియిద్దయ,చీంకుగ ద్దయో 
లోకములన్నియుంగడవ, కలో.దమఖేదసుమాని, మూనితం 
బౌ కుశ లంబుబోయంగన,శేనద్దిర? తద్ధరి కోంతిభూతముల్ 

"సేకొ నర బౌజ్య రాజ్య, మెటుశీసే చనా. దుశీమ్మభిరానురాము(డై . 
టి. కద్దయ=కద్దు అయ్యా? ఇద్దయ= ఇట్రిదయ, తమ భేదము = (కాక 

ధగికిరాకులు) తమదుకఖమే, అద్దిర = ఆహో | తద్ధరి= ఆఅఆవార్హి కాకము=కొ కా 

సురుండు- ఇంద సుతు (డయిన జయంతుడు, గద్ద = జటాయువు - - అనూరుపుుతు6 

డయిన పకీరాజు, బోయజ= _సహుయు--శృంగిజేరమున కిరాతేరాజు కోంతి= 

సుగీవుండు కీపి_ంధయందు వాలి సోదరు( ,డేన వానరరాజు, భూతము= విఫీవ 
ణుండు--లంకయందు రావ వణనవళోదరు(డయిన రాక్షసరాజు, 

కా కాసురుడు.--వీండు గర్వముతో బుద్ధిహీనుండై నీతోరస్థలమును పొడిచి, 
ఒంటికంటి చూపుతో పడి పాజీపోయినవాండు. పండె దేచేం్య్యదునకు జ్యేష్టపు 

(తుండై నలకూబరమన న్మథులవలె సుందరుండని షేరందిన జయంతుండనువాండు. 



_సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీకా తాత్ప శ్వేతీహాససహితము.  శిశి 

జటాయువు =గ్భ(ధ రాజు. ఇత (శు కశ్యపు విపౌతు(డు,ఆనూరునిపు[తుడు, 

పంచపటింపిందు రావణుడు నీతనెత్తుకొని వోవునపుడు అడ్డగించి వానిచే వధిం 

ప(బడి శ్రీరాముల చేతులారా పంచసంసాూ-రములు చేయయబడినవాంయడు. 

కిరాతుడు. గంగాతీరమున శృంగి బెరమను పురమునకు రాజు, ఇతండు 

= గంగను పడవతో దాంటించి |క్రీరామానుగవామునకు పాతుండై పరమభ క్షు 

"డెన కిరాతరా జు. 

- సుగీవుండు.- ఇత (డు వానరరాజు, బుక్షృరజునికొమారుండు, ఈబుతర 

జాగు పార్యతీశాపముచెత ప్రురుహపులు శ్రీలౌనటి కొలనిలో స్వ్వానమువేసి స్త్ర క్తి 

యె సూర్యునివలన రేతస్సు (గీవమునపడి క్ నుగ్రవ్రయనుమేతో ఫుట్టినవాండు. 

విఖివణుండు._ రావణుని రెండవతే మాండు , ఇతె డు నీతను (శీర మున కొప్పు 

గించి (శేయోవంతుండవు కమ్మని బహువిధముల6 'జెప్పియం, ఆరావణుండు విన 

క తన్నవమానించినందున; తా నా[కీరామునె శరణాగతి చేసీ అతని యభయ 

(పదానమునుగొన్మి ం*వళానంతరము లంకా రాజ్యమునకు పట్టాఖిషి. క్లురడె స వచి 

రంజీవులలో నొక(డుగా నుంఠువా(డు. (చిరంజీవులు అశ్వ శ్రైమా, బలీ, 

వ్యాసో, వానుమాంశ్చ, విఫీషణః, కృషః, పరశు రామశ్చ సై చే చిరజీవినః. ) 

గ, త చేవందేవపరిబ్బ 'ఛేదయాపరమూనిభావవీ ఉపన్య స్త స్తంనై ర రం 

ఇంతే వతానద్య్దు పుణ్యమపుణ్య ఫలంబుగ్లేః విశంనయల్. "9 

అ. తత్ =కనుక, ఏపం= ఇట్లుదయాపయోనిథా= =దయా సము[దు 6డంజన, 

జేపపరిబ్బే =సక లదేవపభువునందు, ఉపన్య స్తం = ఆరోవింప(బడిన్క నెర 

ణ్యం =నిర్ణయత్వము, తేవ=నీయొక్క, బుద్ధే=బుద్ధికి అపుణ్యఫలం= పుణ్యము 

నకు ఫలముకాని, అనై పుణ్యం =నిపుణత్వము లేమిని, వీశునయతి = సూచించు 

చున్నది. 

తా. పరమదయాళు.వైన పరమపురుషునియందును దయాహీనకతను చెప్పు 

ట నీనేర్చులేనితనమునె తెలుపుచున్నది. 

వ. కాంబట్టి యిట్టి వాచామగోచరంబయిన దయను గడలి కరి 

ణింగలిగి చేలుపుల (పభువగు పరమపురుషుని విషయమున 

3 
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సయితము నీనిర్షరించు నిర్ణయతావచన, మభాగ్యమునకు 

ఫలవముయిన సీబుడ్ధి సామర్థ పము లేమి శే సూచన మగుచు 

శృణుతావత్. 

ఛా, జీవానాం దృషదాది మత మయ తాం స్వచ్గాపవన్లాస్ఫోదమ్ 

చేహంద త్తవతి (శియకిపియతమే నై నె వ్రూపకారస్త్య ఎలీః |! 

దుఃఖే జాతుచి దాగే స్వకల్తా ద్ద దుష, కర్మణః ప డ్రానా 

న్నాఛే వహాంతేగి నిరాగనసి వ్యసనిభి ర చ ఎర కృఖ్యమొరోప్య తే! 

అ. దృషత్ అదిమత్వం = తాయి! మొుదుగన యగుటను, అయ తౌం= 

పొంశుచున్న, జీవా నాం=ఆత లకు, స్వర్ష 1- అపపర్ష + ఆస్పదం=స్వగ్దమున 

కవు + మోశ్న్వమునకును 4 ఆధార మైన, దేవాం=శరీర మును, ద_త్రవతి=ఇచ్చుచు 

ప శీయకిపియత మే=లక్షీపతి యందు, ఊపకారస్త తిః =ఊపకారములేలం 

చుట, నఏఐ=లే నేలేదు. స్య+కలితా త్ ఎతనచేత  చేయయిడిన, ప క్రిమాత్ = 

ఫల కారియగు, దుమ్య_ర్మ ఆః =దుహ్య్ఫుక్యీయువలన, దు॥ఖే=దు॥ఖము జాతు 

చిత్ =ఒకానొకప్పుడు, ఆగ తేసతి =వచ్చినట్టులయిన, వ్యసనిఖిః= ఆదు కఖయుగ 

లవారిచేత, నిరాగసి=నిరప రాధు౭డన, నాథే = ఆజగ న్నా థుని యందు, చి 

ర్స ఎ ఇఫ్టిం=విర్ణయత ఆరోప్య తే =ఆరోవింప బడుచున్నది. వాంతీ=అయో్యో ? 

తా. పాపాణపళ్వాది జేవాధా రులకు(గూడ క ర్యజ్ఞూనములవలన స్యర్షమోకు 

ములిచ్చు నాజగదీశ్వరునియం దుపకారయు తలంచకున్ననుు తౌము పడెడు 

శిఖకర్మ్మలలో నాతనియందే లేనినిర్ణ యను తెచ్చిసెట్టుచున్నా గే. అయ్యో?. 

వినువముంత యును, ___ 

ఉ. తాలుగ అప్పగాం బొడమి శే జి టృాడిగ పైడి వాణికోటికి౯ 

వాలుగ నర్హ్శ చేహ మహీవర్లము స్వర్గము నిచ్చునచ్యుతు౯ 
రూ ౧ ౧ 

బోలయ నెన్నకున్న. దమీీపొండెడిదుఃఖముపట్ల నిట్టయే 

జోలియు లేని వానిపయింశేజొప్పడం దపి ప్పిడుచుందురక్కటా ని 

ఇ 



అర్య శ్ర లి ఒడ అద జటలు 
సటిప్పణాం ధ పద్య టీకాతాత్స ర్వేతిహాససహిత ము, 8ిగీ 

ట్ర్ జ కాలుణిప్ప గాక = అకశాల్యాది విలారూపముగ, వాలుగక్ =అతికయ 

ముగ, పోలంగలరా=చక్కు ల చొప్పడక్ =స స్పష్ట్రముగ. 

గ. హంత? జంతవః పామరాః స్వాపరాధం పరనుకారుణికే పర 

సక్ (బహ్హా ణ్వధ్యస్యంతి. 81 

అ. హాంత =అయో? పామరాః=నీ దములైన, జంతేవః = జంతువులు, సాపరా 

భం౭తమయపరాధ యును పరమకారుణికే= అతిదయాళు వెను పరన్మీక[బవా 

ఇసి = =పర(బవ్యాయందు, అధ్యస్యంతి = =ఆరోవించుచు న్నారు. 

వ, అయ్యో? అట్టుసామరులు పరము కారుణికు(డయిన పర్య బహ 

మందు. దము మయప రాధము లధ్యవసించుచున్నారలు. 

తథాహ్ిా.--_ 

త్రూ కేశ త్యాగ క తే౭_ర్సి తేన కరణవూర్ణే పాన చేహేనచ 

స్వానర్థం బత? జంతు రార్భయతిచేన ౦ంతుర్ని యంతుః కుతః; 

శే స్త తుజయాయ నై జో గురుణాద స్తేభలేనై వచేత్ 

వుక్ళోహ హంతి నిజంవపుః కథయ చే త(తాపరాధీతుక 1? 32 

అ. శ్లేశ 4 త్యానకృలే= కష్ట యులను +- విడుచుట కొ జు కై ,అర్చి తేన= ఇయ్య 

బడిన కరణ *-వ్యూూహేన = (చతురాది) సాధనములయొక్క_ +-సమావాము 

చేశను, దేహేనచ=దేశాము చేతను, జంతుః =జీవుడ్కు బత=అయ్యో! స్వ+ 

అనస్థం = తీనకె+ చెజుఫును, ఆర్జయతి చే త్ =సంపాదించుకొనుచున్నాండేన్సి 

నియం౦ంతుః=నియామను డైన ఆస ర్వేశ్వరునికి, నుంతు$=ఐఅపరాధము, కుతే = 

ఎందువలన కలుగుచున్నది ? శ నే] =ఆయుధము, శతు +జయాయ = శత్రు 

వులను +- జయించుకొటక , నె జగురుకా = తనతం[డి చేత, ద త్రేసతి= ఈయ? 

బడిన'దై నయెడల, అధ_ఆ వెన్క, తేన? ఏవ = ఆయాయుధముచేతన్వే ఫు 

(రః=కు మారుండు, నిజం--వపుః = తీనదై న-- బేవామునుు వాంతిచేత్ = కొట్లు 

చున్నా౭డేని, రే=అరే? తేతే= _వారిలో, అపరాధీతు =అప పరాధముకలచా౭డో, 

క్క= ఎవడు? కథయ=చెప్పును ? 
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శతా. శ్యతువులను జయించుటకై తండియిచ్చిన యయాయంధముతో కొడుకు 

తానే తనదేహామునే' కొట్టుకొనునట్లు; సర్వకస్ట్రములను తొలంగించుకొనుట కై 

సశ్వేండ్రియముల తో వీచేనాము నాసన్వేశ్వరుం డీజంతు జూలమున కీమా, 

అదియది దానిదాని చేత తనతన కే యనర్థ మునుకూడ తెచ్చుక్రొనుచున్న దే? అది. 

దానిదానితప్పా! ఆయిచ్చిన సర్వేశ్వరునితప్పా? _ 

అ'క్లేక ద. 

చ, కరణక శ్రేబరంబు లిటు $ కష్టము నష్టము కాంగవీగం దాఠ6 

,గరమనె కొంచుం గిం'ముక డ Fr కష్టమునిష్టముగాంగశేయ, వీ. 

శ్వరునిదెత ప్పుగితం( డియరి $3 వై వనప్యుత్రునకియ్యనయ్యసి౯ా 

శిరము నెదూసి|వేసికొనలే జెప్పుమిగియొస్పమి యెనిడాను రా? 

థి. కరము=మికి-లి, అవె_ ఆక రణక శేబరములనే నె (కంచు = నీచుడు 

అరిక = తువును, వై వక్ అ= వేయుట కే, అయ్యుసిక్ " = అఖడ్డ ము చెత, ఒప్ప 

మి=అనిష్టమయు - చోసము, (దృష్రైాంతాలంకారము. ) 

కిం బహుునా. ___. 

శా, శాస్త్రంభూరి నిజస్వరూపమత యే స్వారాధ నార్థం వపుః 

స్వథ్యానాయ మనన్చే బుద్ధి మనఘాం౦ం లబ్దుంచ తీర్ధాదికమ్! 

. త త్వాన్యప్యుప చేష్టు ము తేమసరూ౯ ద త్వాఒనుగృహ్లాతినః 

సంసానే తదపి (భమేను ర యది కిం కుర్వీత నశ్వేశ్వరః॥ 88 

అ సన్వేశ్వరః = జగ దీశ్ళరు(డు, నిజ+ స్వరూప + మతయే=తన - స్వ 

రూపమందు 4-జ్ఞానమునశై , భూరి= =విశేషమైను శా స్త్వం=కారీర సూ తౌదిశా' 

| స్రమునుక్ , 'స్వశా తరాధనార్థంజకన్ను _ అరాధించుటకై., వఫు$=ళరీరము: 

నుక; స్వ + ఛ్యానాయజ =తేన్ను +ధ్యానించుట కై) నునఃచ = మనస్సునుడ్, 

. తీర్థాదికంచ ఎతీర్థాదులనుక్, లబ్బుం=లభించుట కై; అనఘాం= =నిర్హోోహమైన, శు 

ద్ఞిర౭పరివద్ధినిక; త త్వానిగ- అపీ = ఉపనివచొది తత్వములనుకూడ, ఉప 

- అేష్టుం=ఉపదేశించుట క్రై , ఊఉ త్రమగురూక = గురు కేస్టులనుక ; దత్యా=ఇ 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీశాతాత్స క్యేతిహాససహీ తము, శ8ీ7 

చ్చి, నః=మనలను, అనుగ్భహ్లాతి = అను[గహించుచున్నాడు. తత్ అపీ=అద 

ట్లు రడియు, సంసానేజసంసారములో, [(భ చేమయది=తి రుగులాడుచుంటి మేని, 

సన్వేశ్వరః= ఆస ర్వేశ్వరుండు, కింకుర్వీత= ఏమిచేయును? 

తా, సర్వేశ్వరుండు మనకు స్వస్వరూప పరస్వరూపములను "కలిసికొనుటు 

కె శారీరళాస్త్రాదులును, తన్నా రాధిం చుకొనుచు పరిచర్యాపరు డె యుండు 

టకై యాపాంచభతిక శరిరమును, తన్ను ధ్యానించి యానందించుకొనుట క 

అంతరిం దియమును, సక లతీర్థాదులు లఖించుటకై తాత్కాలిక సాత్విక శు 

ద్ధివి శే షమునుు సక లోపనివ దాగి తక్వవి శేష యుల నుపదేశించుటకై యాచార్యు 

లనుకొ అనుగహించి యుండలూ్యమన మాపూర్వకృతక రానుసార ముగా ఇట్లు 

నంసారసము[దములోపడి చెడుచుంటి మేని, ఆజగ దీశ్వరు. జేమిచేయలగలండు. 

విశేషము (చెప్ప) నేల? 

మ. తనరూపుళ డెలియ౯ దనుక గొలువ, ద౯ాశేధ్యానింపండిర్థా 

దులిం | పున సేవింప, బరత్వతత్వము లపాశేల్పు౯్ డెల్స; నా 

శాస్త్రముల | దనువు౯, జి త్రము, సత్వశుద్ధియు, గురుకా, దా 

'మోాదరుం డిచ్చియు౯- 1 దనుంగా సంస్పతిం జిక్కి (సుక్క 

సుడియకా + దానేమిచేయుకా జనున్, 

ట్, తీగ్గాదులు=దివ్యతీర్థ దివ్య దేశాదులను, పరత్వతత్వముల పొల్పుక్' =భగ 

సత్పరత్వత త్వాదుల వై భవయును,సంస్ఫతిక్ = సంసారములో ((క్రమాలంకారము.) 

భూలోక వర్ణ నము. 

(ఇది-పదు నాలుగులోక మలం దూర్ధ వ్రలోకము లేడింటిలో ముదటిదియు, 

అధోలోకము శేడింటికి చుదియు, స ప్తసము్ముదములకు నడిమిదియం, సకలవిధ 

లోవారత్న నవీనవపర్వ తాదుల కా స్థానమును, నకల భగపదవతార భగవద్వి 

(గహాదుల కాస్థానమునెన మానపలోకము. ) l | 

గ. (ఇతి పరి(కామకా కించిదు_త్తేర ముపసృత్యాధ స్తా దవలోక్య 

చ) సఖే? సోలపురుపార్థ సాధనానుష్టాన సాధనభూతం తా 

వదవలోకయ భూలోకమ్. వ. 
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అ, (ఇతి =ఇట్లని, పరి(కా మక్ =(ఏమానమును) నడుపుచు, కించిత్ + ఊ 

కరంజ కొంచెము 4-ఉ త్తరయుగ, ఉపసృత్య=జకగి అధసాత్ చ.= (శ్రిందు 

గాను, అవళోక ష= చూచ్చి) సే= ఓ-స్నే హితుండా ! నకల పురుషార్థ 1- సాధన 

+ అనుష్టాన 1 స్టా నభూతం=సమ _స్పపురుషార్థములకును సాధ నములై న కీయ 

లయొక్క_ + అనుష్టి ంచుటలకు + ఆధారభూతమైన, భూలోకంతావత్ = భూ, 

లోకమును, అపలోకయ= చూడుము ? . 

వ. (జగత్సంహృతి సభ్ళతీయగు సర్భముకా గర్హాధీనముగాని, భ్ 

గవానుని కార్యముకాదు. కావున,నతనికి లేశ మైనను గరుణా 

నత గలుగదని వా్యకుచ్చి)(విమానంబు వూనిచ్చుచుంగాం 

చె ముదీచికిం జనుడెంచి, దిగువ నవలోకించి, సఖా? సకల 

పురు పార్థసాధనంటై న యీోభూాలోకంబు నాలోకింపుము? 

టి. పురుషార్ళ ములుధర్శ, అర్థ, కాను మోతేచతుషస్టయము. 

భువవువలోక న్ 

శా, స్వర్లాకోభిరదోనివాసిపురుపార స్టాతిశుద్ధాధ్వర 

సాహా కారవసుట్కి ) యోత్త నుమృతం స్వాదియ ఆదీయ తే। 

ఆన్నూయ( పవత ర లంకృతిజు పే౭_ ము సై గ్రైమను ప్యైశ్ళు ఖై 

రివ్యత్నే గ సరిత్పవితవపుపే. చేవ క పృథినైకనమః!  క85 

అ. స్వర్ష+ఓకోభిః = స్వర్ణ మే + వానస్థానము గా(గల దేవతలచేత, అఫోని' 

చాసీ+- పురుష, + ఆరబ్ఞ + అతిశుద్ధ + అధ్వర + స్వాహోకార పవటి ) యా 

ఊత్థం= ఈభూలో కవాసులై న + ఫురుషులచేత + |పార
ంఖభింపంబడిన వై ₹ అతి 

పరిశుద్ధము లై న + యజ్ఞ ములయందలి + స్వాహా కారవషటా్యా_రముతో [ఎ త్తి 

నటుపంటిదై న, స్యాదీయః=రుచ్య మైన, అమృతం = వాష్యము, ఆదీయ కే =తీసి 

కో లబడుచున్నదో, ఆమ్నాయ 4(పవకో 8 = వేదములందు- (పావణ్యముగ లవా 

మె పై $=పనితు లై న్య మను మై. న =మనుస్యుల బేత, అలంకృతిజుపే.=అలం 

" శారమాను పొందునదియు, దివ్య కే(త+ సరిత్ +పవిత్రే +వవుషే=దివ్య'క్వే త్ర 



ములేతను -- దివ్యనదుల చేతను+-పరిళుద్ధ మైన + శరీరముగలదియుంనై ను అము 

= అటి ఈ, పృథివై వ్ట్ేేచె. గ్ర=భూదేవికాజకు) నమః=నమసా్కా_రము. 

తా. దేవతలకు వావ్యములు నివేదించుటకె యజమానాపచారములేక స్వా 

వో కారవషటా్యా_రములతోడి యాగములుచేయుచు, వేదవిహితములైన సదా 

అ చారవ్వు లాచరించుచుండు యాజ్ఞ కొ దులును, బదరికా[శమ న మిశార ణ్యాది 

-దివ్య'క్నే త్రములును, భాగీరథీ సరస్వత్యాది దివ్యతీర్థములును తనకు శరీరాలంకా 

రములు'గా6 గలిగి [పకా శించుచుండు నీభూ దేవికి నమస్కారము. 

భూసనినిగని;__ శార్దూలయుగ్య కము. 

శా. ద్యోలోకం బనునూర్ణ లోకమున వి ఫ్ ద్యోత స్థితు ల్లేవతేల్ 

భూలోకం బనునీదులోక ముననుశేద్భూతు లవ ల్యాగముల్ 

వాలాయంబుగం జేయ, 'నాయమృత ముల్ $ స్వాహావపట్కా_ 

రముల్ ,సాలావీను లవిందు సేయ(గొనుటల్ శసద్వేదవిచ్యాళు,ల 

ట్లోలి౯ వేదవిదాళులు౯ా, మజీయ నేశకోద్యన్మ హోత త ముల్ 

కరాలోన్తూ లములోన దుల్భజియుం బేేర్కోంజాలు పుణ్వాటవుల్, 

హాళి౯ా|గాలుటచేత c బభూతయగు దా శహా?భూతే థా(తీ!జొహో 

శే? లీలాశుభగా[తి! ఛా(లీ! యిదెనీ 4 కీనీకు సావర్రెేి? 

టి. ద్యోలోకముజ స్వర్షలోకము, వాలాయము = మిక్కిలి, అమృతేము= 

వావిర్భాగము, ఓీలికొ=పరుసగా, జేదవిత్ + ఆళులు = వేదవే తల - సమావా 

ములు, ఉద్య త్ = అతిశయించునట్టి, కూల -- ఉన్తూలములు=గట్టను + మోటీపా 

అునట్టివి) హాళిక=సంతోవముతో, పూత=పవిత మెనది భూతధా(తీ=సకల 

భూతములను ధరించుచానా ? స్వాహాకారపపట్కా-రములు = దేపవావిర్ణాన 

అగ్ని వావిర్దానములు. 

కళను: 

గ, ననుసఖే ! నాకగతోఒవిభవా౯ నమధ్యమలోకం నమ 

స్క_ ర్తుమ ర్హతి. ఖం 
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అ. నను=మంచిది; సఖే=సఖుడా! భవాక్ = నీవు నాకో గర, అపి= 

స్వర్ణలోకమం దుండువాండవు + అయ్యునుు మధ్యమళోేకం = (తికలోకములలో 

మధ్యలోక మెన భూలోకమును; నమస్కృ_ రుం = నమస్క_రించుటకు, న+ఆ 

రాతి = తగవు 

కృశాను(డు, ఆం 

వ. సరేసఖా ! నీ వూర్ష్యలోకమునందుండి యో నడిలోకమును 

నమస్క_రింపం దగియుండినాండవు కావు. 

తథాపి. 

హా. జననమర ణశ్వాధివ్యాధి( పభేదశంభేత రా 

కొలనమలినాలో కా కోకాతురాశ్చ భువంగతాః। 

తదిహమదిభిః ముదై) శ్చిదై 9కమార్షణతత్పరె $ 

_పభుభిరుదితతు.తె టీకే ) బుధస్ప్ప వా యెతకః \ 87 

అ. లోకాః=జనులు, భువం= ఈభూమిన్సి గతాః= పొందియుండువారె, 

జనన ౫ మరణ - క్వాధి + వ్యాధిప భేద +- శు భేతర+- ఆకలన మలి నాః= జన్య 

ముతోను --మరణముతోను + సంతాపముజయం రోగ ఛేదములయం + అశుభ 

ములయు- సంబంధము చెత + అపరిశుద్ధు లై, కోక -- అతు రాః +- చ=దుకిఖుయు 

చేత + పీడితులును (అగుచున్నారు). కల్ = కనుక, ఇనా=ఇక్కు_డ, బుధ 8= 

జ్ఞానియెనవాు, కః = ఎనడు, భద 4 ఏక మార్షణ--తత్పేరై8= =దోషము 

లను. ముఖ్యముగా + వెదుకుటయందు + ఆస క్త క్రులును, తదై 9౪ = నీచులును, 

ముదిభిః=ఆవాం కారులునె న, (పభుభి4= (పభువుల చేత, ఉదిత +క్ష_త్యె=పుటైైన 

హోనికలదియెన, కీత్యె=ఈభూమికొఅకు స్పవాయేతే = కోరును ? (వారి 

ణీవృత్తము. ఛేకాన్నుపొసము.) 

తొ. జను లీభూలోకయునం బుట్టి యు జచ్చువా రగుటయే కాక, వ్యాధి 

"మొదలై నవానివలని దుఃఖముచే పీడింపంబడుచుండియు; పరులదోషముల నే 

... వెదుకుచు అవాంకారపడుచు, [కొవ్వుపట్టియుండు నిట్టినీచ ప్రభువులవలన హాని 

ళా 
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పొందుచుండునట్టి యీభూ మికిం గాను, మనస్యర్లలోకములో జ్ఞానము కల 

వా౬ జేవాండు తలంచుచున్న వాండు ? 

అటువతేక డా? 

మ. జననంబుకామరణంబు తాపమురుజల్ $ చ కంబునంబో లది 

ప్పన్థు! దిప్పక్భువిగదిప్పులక్ బడిజడుల్ * పాపింతు రెం తేవగల్ 
కని, యే ప్రాజ్ఞుడయుట. ణిదీనిమదిలోశేగాంవీ.,0చుం?ి. బత్వత్వులె 

చెనంటుల్ మత్తులుహీనచిత్తులు. పభుల్ $ శీ ణింపజేయకాతీ తిన్, 
టి. రుజలు=రోగములు, జడులు=అజ్ఞా లు వోలు=దుకఖములు, (పాపీంతు 

రుజపొందుదురు, (ప్రైంజ్ఞా (డు=ప్రజ్ఞావంతు (డు, &ోణికొ=భూమిన్మి కాండీం 
చుక =కోరును, శ్నీతిక =భూమిని. 

కించ. 

చుం. బాలత్వేవా తరుణినునివా _పాయశో వార్థ కేవా 

p శే! మృళత్వావమురా వ్ర్బలే! యమభమైర థ్యమా నావ్వథం 

కేయ స్తేపా నుమితేవిపడాం జీవతాం వా కిమా స్తే? 

కసి ౯ (గామే పున రనడుపోం కరణ కేశహోనిః॥ 88 
శీ యె గా 

అ. [పాయశః=బహు గా చాలత్యేవా = పసితనమునలాన్సి తరుణిమని 

వాఆ యౌవన మున6 గాని, వాస్థేేవా=ముసలిత నమున గాని, మ ర్యాః=మనుష్యూ 

లు మృత్యా=చచ్చి, బత= అయో్యో? యమభ కః =యమదూకల చేత, మథ్య 

మా నాః=బాధఛింప( బడుచుండువా రె, వ్యథం తే =దు[ఖపడుచున్నారు.'లేపాం= 

అట్ట, అమిత + విపదాం=అధికమైన + ఆపత్తులుగలవా రె, జీవ తొంవాజ=జీవిం 

చువారికైన్క [శేయః=(శేయస్సు, ఆ స్తే+-కింజఉన్నదా? అనడువోం=ఎద్దుల 

క్కు ఫునః =మజిలమణల, కర ణ + కేశ + వోనిః=దున్నుటయంద లిక స్ట్రముయొ 

క్కొ_+విడుదల, కన్నీ౯ గామే= ఏ గామముందు అ న్రీ౭ఉన్న ది? (మందా 

“(కాం తావి త్తమ.) ల 
తా, ఎదులకో ఎప్పుడు దున్నెడుక వ్లయు కలిషయుంచినను, ఒకప్పు డన వా 

(a) ఠం + ర 

నికాకన్టమః విడుదలయే లేకండునట్టు ఎప్పుడోఒకవేళ చచ్చి, యమదూతల 



42 విశ గుణాదర్శము 

-జేత చాధపడువారికి వారిజీవితకాలములో వా రాపద లనుభవించునపుడై న, 

కొంచెము కేమమైనం సలుగుట లేకుం డెనే? (అలం-దృష్టైంతము.). 
మజీయు.--- 

త్తే చొల్యమందై న నెందెన( (| (బడులు. జచ్ఫి 

జమునిబారి; (బతికి విప 9 త్సమితి బారి. ం 

బడియెదరుగాని, (శయంబు' శ బడయుటరిడి; 

దుక్కి. కొద్దులకష్టంబుం 4 దొలంగుటరి బె. 

టి. విపత్ + సమితి +- బారిక్ =అపత్తుల + సమావాముయొకి _ +- ఊపదవ' 

ములో. 

విశ్వావసుః.--- 

గ. సత్యీమేన తథాపి సఖే! మహ్మశ్రయం మానుపషజనృమాదు 

దుషః॥ 89 

అ, సత్యం 1 ఏవం =యథార్థ మే, తథా + ఆపి=ఆపైనను, సభఖే=ఓ న్నేహితుల 

"జా! మహీ హీం-ఆ శ్ర యం =భూమియే + స్థానము శాలల, మానుష ta =మును 

ష్యుల జన్మ మున్వువూ + దుదుహ9ః =దూపి. ౦పకుము. 

విశ్వావనువు. ఎ 

వ. నిజమేయెన, ఓయిసఖా ! ఈయవనియే స్థానమైన యావమా 

నుపజన్న క మును దూవింపకుము? 

. రామః శ్నేమస్యదా తౌభవి నను మనుజో రావణస్య ( సహరా 

త తాత; కింనము ర _రృవ్చి స్పిదశకులప లే వైల్వయుగ్ణై స సహాయః। 

eA 

కృష్ణోవృష్టో మదం ఊకూఒహరతనరత యాన(శుతః కిం తయా 

ఒ.సౌ। కేవాబేవాః (పభావా త్స మవమతి శయితామాన వా 

బ్రానవావా॥ ఈ 40» 

అ. భువి ఈభూమియందు, రావణస్య =రావకాసురునక్కు (పవారా=సంహో 

రకు (డైన, రామః=/శ్రీరాముండు, శ్షేమస్య= కేమమునకు, చా తౌజ=సం థాయ 



ప! 

సటిప్పణాం ధ్ర సద్య టీకాతాత్స క్వేతిహాసనహీత్ర ము, 48: 

కుందైన, మనుజః +- నను=మనుష్యుండు కాదా ? తత్ + తాతః=ఆరాముని + 

తండి, "తి వళ +కుం షా ప లేః= దేవతల + సమావామునకు +-పటీవయిన యిం. 

(దునక్కు దైత్య + యుద్దే= =రాక్నుసులతోడి + యుద్ధమందు, సహాయః=సహో 

యుండు) న-కిం= కాడా? యః = లతే (దు, నరతోయా= మక వ్యత్యముతో, 

వృష: =దేనేం[దునియొక్క_, మదం=గర్వమును, అహరళీ=వారిం ఇినో! " అసౌ=: 

అట్టియ్రి, కృవన్లః=,శ్రీకృష్ణుండు) త్వెయా=నీచేత,  |శ్రుతేక=వినంఒడినవా(డు, 

న +కింజకా6డా? దేవాః __ వా=దేపతేలుగాని దానవాః వా= దానవులుగాని, స్వ 

యం=తామే, [పఫావాత్ =(పఫౌవపఏ వలన, మానవాత్ =మానవునికం క, ఆతి 

శయి తౌః= అతిశయించిన వారు, కే= ఎవరు? [న రాన్ఫ త్రము.) 

తా. లోకకంటక (డైన రావణాసురునిసంహనీంచి సర్వత కేమము నిచ్చు, 

చుండిన యా శ్రీరామండు గాని, అతనితండియె రాక్ష క్షసులయుగ్ధమం దించా. 

దులకు సహియు.డై యుండిన దళశరథుండుగాని, నోవర్థ నోద్ద రణాదుల చేత ఆ- 

యిందు నే గర్వమణంచీన యా (శ్రీ/కృష్ణుండు గాని మనుష్కులుకారా?! ఈము. 

నుష్యులకం జ ఆదేవతలు గాగ, ఆదానవులు గాని తామశానే (ప్రభావాతిశయు. 

లు ఎవరు? (ఆరామకృష్ణాదులు భగననవతౌరు లగుట చేత అట్టివాలేమైనను:- 

తక్కినవా రట్టివామున్నా ర"? అనుకొందురని తోచి యిట్లుచెప్పెను.) 
కించ, 

శా,మాన్గ్థాతాచ ఛగీరథశ్చ సగరోమౌాన్యః కకుత్ స్టో రఘుః 

పూగుస్పోఒపిపురూర వా స్పచశిదీః పుణ్యశ్చ రుశ్తాబదః | 

వె దేహో నహాుపశ్చ హైహయపతి క్వీరోయయాతి ర్నలకః 

పార్థ శ్చేతి నృ పాః [పశ స్తయశసః పాదుకృభూవుర్న కివ్॥ 41 
అ. మాంధా తాచ=ఐమాన్దాతృచ(కవర్రియు, భగీర థః చ=భగీరథ మహారాజు 

నుసగరః=సగ రచ కవ_రియు, మాన్యః =పూ జ్యులడెన, క కుత్ స్థ$=కకు ల్ స్థమహా' 

రాజును రఘుః=రఘుమహారాజును పూరుః=పఫపూరు(డనురాజును, సః 4 అపి+-. 

పురూరవాః= ఆపురూగవశళ్చ్య క వర్హియు, సచశిబిః=ఆశిబిచ క్రప రి యును, పుణ్య 

శ్చృరుక్రాంగదః =పవితు.డైన రుకాంగశ మహారాజును, వై దేవాః=విదేవాదేశ పు. 



శశీ = విశ గగుణాదర్శము 

రాజే న జనకమహారాజును నహువశ్చ=నహుషమహోరాజున్కు హైహయప 

ఊఈ=హహైవాయమపహోరాజును, వీరః =వీరులడెన, యయాతిః=-యయాతినువోారా 

జాను నల$=నలమ హారాజును, చార్భశ్చ= పృథాపుతు. డైన ధర్న రాజును,ఇతి= .. 

అని నృపాః= రాజులు, (పశ స సయశ్లీసః= =(పసీద్ధ మైన కీ ర్రిగలవారుగా, (వాదు 

రృభూవుః=పాదుర్భవించిరి, న శ-కింజ కారా? . ॥ 

ముజియు.--- 

నీ, రాముడు (శేయోాభి $+ రాముండు భువినిరా 

వణవిరాము(డు కాండొ శ+ నునుజు6 డిట్లు 

అతనితం(కి దశర 4 థాధిపుం డిం(దుని, 

కని సహాయు(డు కాండో 4 మనుజు. డిట్లు 

ఆయిం(దు మదవుజ + నాయ(డియె త్తిన 

చినికృష్ణుండును గాండొ ఫే మనుజు డిట్లు, . 

దేవతలా పూర "దేవత లీమాన, 

వులకంశు మహి మోద్భ $ వలె తనుంత? 

"లే. రఘు సగర పూరు శిబి పురా $ రవసులు మటి 

జనక కన శాంగద భగీర 4 థ నపువ నల 

ధర్మరాజులు రాజు వీ * ధరను నునుజు 

లుజ్జ్వలక్కీ- రి విస్ఫూర్సి ఫ$ నుండ లేచె. 

టి. ఇందునికని సహాయుండు--ఇం దునికిక __ అనిక్ఎ_నసహోాయు(డు = 

"దేవేర్యదునికి యుద్ధములో సహాయుండు, మహిమ--ఉ ద్భవులు=(పభావముతోడి 

+ జన్మ ముకలవారు, ఉఊజ్వలత్ కీ ర్హి4- విన్నూ రిక్ = (పకాళించుగాకీ రి 

యొక్క (వకాశనుతో. 

(శ్రీరాము6డు--ఈయన సూర్యవంశ మున దశరథునిపు తుండు) అరణ్యము : 

“నకు పొమ్మన్న తం డివాక్యపరిపాలన మే కారణముూాంజేసికొసి రావణాది: 

దుష్టులను శిమీంచి విఫీపషణాదెళిష్ట్రులను రత్నీంచిన మహావిష్ణువు. ' 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స శ్యేతిహోససహిత ము, 45 

_ దశర థు.డు__అజమహో రా జుఫుతుండు, _శ్రీరాములతండి, ఇక (డు ఇందు 

నకు! సహాయముగ పోయి శంబరాదులను జయిం చినమపహారాజు, 

శ్రీ కృష్ణుడు... ఈయన యదువ౦శ మున వసు దేవునిప్తుతు (డు , పాండవకారవు 

లకు సంధి చేయునపుడు విశ్వరూపమును జూవ్సీ అర్జునునకు పరనయోగశా_స్ట) 

ము నుపబేళించిన నారాయణుడు. 

 మాంధాత-ఇతండు ఇమ్వాకమహారాజువంశస్థులలో మహాకీ ర్తి కందిన చ 
(కవ ర్తి యవనాశ్వునికొడుకు, బిందుమతి పెనిమిటి, అంబరీపు పురుకుత్స ముచి 

కుందులతేం|డి, 

భగీ రథుండు--సూర్యపంశ మున నే లిపునిప్కుతుండు, చేవగంగను భూలోక 

ముగుండ పాతాళలోకమునకు గొనిపోయి తనపితామహులై న సగరపు తులను. 

పవితపణచచిన చశవర్తి. 

సగ రుయ--నూర్యవంశమున నే బాహుకు నికమారు డు సడ్బ్మకవ రులలో 

నొకచ కవ రి. . 

కకుత్ స్థుండు--(కకుత్ +స్థుండు= మూంపురముమోంద + ఉండు వాండ్సునూ 

ర్యపంశమున నే ఇమ్యూకుమహారాజుపౌ తుండు వికుక్షీరాజుప్పుతుండు, ఇతండు. 

విష్తువుననుమతంబున వృషభరూపుండై న టేవెయ్యనునిమా6పురము నెక్కుకొని 

రాక్షసులతో యుద్ధము చేసీ యీ సేరుగలవాండయ్యెను. 

రభువు-- సూర్యవంశ మున నే ద్ర్ట చాహునికొడుకు, అజమవోరాజుతండడి. 

పూరువు--యయాతి శర్మిష్టుల పు తుండు అన్నలు శాపము చేత రాజ్యాస్ద లు 

కాకుండ తానే రాజ్యార్హులడె యుండ్నరాజు, 

పురార ఫుండు--బుధునిఫు తుండు, ఇత (డు (పతిస్టానపురమున చకవర్ధి 

గా రాజ్యపరిపాలన చేయుచు తన చేయుయజై మందు మం(తీమాలముగ ఆనాప 

నీయాడి రూపమున పుట్టిన జాత వేదాన్ని చేత తాను పుణ్యలోక పొ పుండయిన 

వాండు. 

శివి__.ఉ శీనరుని ఫు తుండు, ఇతండు పావురముగా పాజఉవచ్చినయిన్నిని డే 

-గా నెగిరివచ్చినయిం(దుని కీయక తనతొడమాంసమునే కోసియిచ్చినచ కవ రి. 



46 . విశ గు జాదర్శము 

రుకాంగదుండా-- విఎశాపట్టణమునకు మహారాజా, సంధ్యావళి పెనిమిటి, 

ధర్తాంగదునిత ం(డె; ఇతండు ఊ త్తమమమున యేళకాదశీ పతము "నాచరిం-ఏన 

ఉరమభాగనతో త్తీముండు. 

జనకుడు. ౨ చేవాదేశమున మిథిలాపట్టణపుచ్మక వర్త; నీళాదేవితం( డి, ఇత 6 

జు సంసారమును. పదలకయే ము క్రి చెందిన మహాజ్ఞాని. 
- 

నహుపు (డు పురూరవునిపా తుండు) ఆయువుపుతు:డు)ఇతే (డు ఇందు 

నికి సహాయము గా కొంత కాలము స్వర్షలోక మున రాజ్యపరిపాలన చేయు చుండి 

నవా6డు* 

త - 

లం a వా ఏ యని డిన —= 

పె వాయు :డు నర్మ దాతీరమున కార్తనీర ర్లును6 డేలు చుండిన మావా 

యము అనుదేశ ము శీలుచుండిన వాండు. 

య మయాతి--నహుషునకును (వీయంసదకును పుతు( డం, 
చేవయానవలన యదు 

షు తుర్వసువునుక్ ; వ ర్మిష్టపలన అనువును, పూరువును _దుహ్య్యునం గన్నతం(డి; 

ఇతడు మహా పఖ్యాతి తో రాజ
్యము చేయు దుం కనవ్లాం

డు. 

నలుడు నివధ దేశ పుచ్యుకవ ర్తి, విర సేనునికొడుకు దమయంతి పెనిమి€ో3 

ఇంద సేమనితండె ఇతండు తానుచేయుయడ్డై ములందు ఇం[దు౯ డితరు లక్క_ అకా 

శేక శా నేవావిర్భాగములుకొను
నట్లును అగ్ని, బలు లేకయే” డైపజక ల

ాక్క-సారదొ 

శుసరినంతే నే జ్వలించువట్
లును, య ముండు తద్ధర్మములం దె బుద్ధినిలుపునట్లును > 

వరుణుడు కొంతజలే వాడనువాడను ఎంతో యుబికీవచ్చునట్లును, కు చేరు ౬ 

డం కొంచెపుధనమునె నను మించ “సెలవు చేయను జేయను మిగుల మించిపో న 

నట్లును పరములు పొంది సత్యము తప్పక నడుచుకొ నుచుండిన రెజు. 

ధర్మరాజు-- పాండురాజు ప
ుకు (డు, షంచపాండవులలో 

మొవటివాండూ, 

తల్లి కుంతి, ఈమెకు పృథ అనియు పేరుుకనుక చే యీపృథ
కు పుట్టినతారు పా 

రులనియాం ఇప్పంబడుదురు.
 ఆయినను అర్జునునకుమ్మాలే ము పార్గ

ు(డని యార్ 

నామనుయ్యు, ఇత డు సభలో సతినైనను శ్ర తువుల కొప్పగించి నియ
నుముత కు 

క్రీ సత్యసంధుండనియు, ఎవరినింణాని దమమొదిరింపక అజ
ాతశ (తువనియు పేర్ సాన

, మె 

వాడు. 
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కృశానుః_సార్థాంగీకారమ్. 

ఉ. కామం జనాః కేఒవీ గసణాభిరామా; 

క్షుమాత బీ సంతు యుగా నేమ | 

కలాయుగేఒసి, కా గుణ లేశవన్ధా నః 

స ర్వేఒపి ఖశ్వేతరదోవభాజః॥ 42 

అ. కాముం=తేటుచుగా, గుణ - అభీ రామాః= సుగుణముల'చేత + మనోవా 

రులైన జ నా$=జనులు, కీమాత లే= భూమియందు, యుగ +- అంత నేషుజ వేజు వేటు 

యుగములందు, శేఅవీ=కొందబును, సంతు = ఉందురుగాక, అన్నిక్ = =-ఈ, 

కలెయు గేజఐకలియుగ మందు, స ర్వేఅవీ= అంద జను, సణలేశ + వంధ్యాః = 

లేళగు ణముమ్మాతముతో లాడ +గొడ్డుపడినవారును, ఖర్వేతర + దోష +భాజః. 

=నిశేషములైన + దోషములనే 4 పొందియుండువారును( ఆగుచున్నా రు)- 

తా. ఈలోేకములో అట్టైమాంధా। తౌదులు ఆయుగ ములలో అట్టి సుగుణము 

లు కలవారుగా నుండీనను; ఈకలి యుగములో అందటును లేళ మెనను సుగుణము 
లేకు సకలదోవములే కలవారై యుండువారు. (ఉఆపజాతివృ త్తు). 

కృశాను( డర్ధాంగీకారముతో .-- 

క, గుణముల నభిరాములు నిల 

గణుతింపంగ6 బెక్కుురుం[ దు 4 కాలాంతరమం 

దణువుం గుణముండని జన 

గణమే వోపముననుండుం. $ గలికాలమునన్. 

టి. అభిరాములు=మనోవారులు ఇల్ =భూవమిలో, కాలాంతరనుందు = 

చేటుకాలములో- పూర్వ కాలములో. 

కించ..___ 

న. మందేతరస్మరమలీమసనూనసానామ్ 
మన్యుస్ప ఫపోదురభిమానమచాస్ప దానామ్ | 
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కృశానుః_సార్థాంగీకారమ్. 

ఉ. కామం జనాః కేఒవీ గసణాభిరామా; 

క్షుమాత బీ సంతు యుగా నేమ | 

కలాయుగేఒసి, కా గుణ లేశవన్ధా నః 

స ర్వేఒపి ఖశ్వేతరదోవభాజః॥ 42 

అ. కాముం=తేటుచుగా, గుణ - అభీ రామాః= సుగుణముల'చేత + మనోవా 

రులైన జ నా$=జనులు, కీమాత లే= భూమియందు, యుగ +- అంత నేషుజ వేజు వేటు 

యుగములందు, శేఅవీ=కొందబును, సంతు = ఉందురుగాక, అన్నిక్ = =-ఈ, 

కలెయు గేజఐకలియుగ మందు, స ర్వేఅవీ= అంద జను, సణలేశ + వంధ్యాః = 

లేళగు ణముమ్మాతముతో లాడ +గొడ్డుపడినవారును, ఖర్వేతర + దోష +భాజః. 

=నిశేషములైన + దోషములనే 4 పొందియుండువారును( ఆగుచున్నా రు)- 

తా. ఈలోేకములో అట్టైమాంధా। తౌదులు ఆయుగ ములలో అట్టి సుగుణము 

లు కలవారుగా నుండీనను; ఈకలి యుగములో అందటును లేళ మెనను సుగుణము 
లేకు సకలదోవములే కలవారై యుండువారు. (ఉఆపజాతివృ త్తు). 

కృశాను( డర్ధాంగీకారముతో .-- 

క, గుణముల నభిరాములు నిల 

గణుతింపంగ6 బెక్కుురుం[ దు 4 కాలాంతరమం 

దణువుం గుణముండని జన 

గణమే వోపముననుండుం. $ గలికాలమునన్. 

టి. అభిరాములు=మనోవారులు ఇల్ =భూవమిలో, కాలాంతరనుందు = 

చేటుకాలములో- పూర్వ కాలములో. 

కించ..___ 

న. మందేతరస్మరమలీమసనూనసానామ్ 
మన్యుస్ప ఫపోదురభిమానమచాస్ప దానామ్ | 
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పింప(దగినవారుకారు. యతః = ఎందువలన, (అనలా) సర్వ కా లే2_ పి= ఎల్ల 

కాల ఘనన్మ్యు కేదన=కొందజు సాధపః= సత్పురుషులు, స న్తిఏవ=ఉన్న వానే. 

విశ్వావసువు. 

వ. అయినను, సర్వ కాలములందును గాందతు సాధువులు కలరు 

= కనకిక, కలీకాలనుందును నేవిధముననై నను మనువ్యులు 

దూష్యులగువారుకారు. 

పశ్య... 

హ. దురిత భరిత శీబ మ్మౌప (పసాదని రాదరాః 
కములనయన సె 6ర(ీడా గృహాయిత హృద్దుహాోః | 

a____ ౧ 

నిగనముపదవీ నిర్వాహాయ థితా వుదితాస్స (యమ్ 

కతి న కృతిన స్పంద్భశ్యం తే కలావపి నిర్శలాః॥ 45 

అ. దురితే-భరిత =. కీబ కోప పసాద+నిరాద రాః = పొపములచేత -- 

నిండినవా రె మత్తు లె నరాజుల యొక్క _ అనుగ వామందు-ఆదరము లేన వా 

రును, కమలనయన4-సె షర + డ్రీ డా4గృవహోయితే +వ్భాత్ గుహాః = పుండరీ 

కాతంనియొక్క_-- స్వే చ్చారావ మైన + ఆటలకు ఇల్టు'గానున్న వాద యమా 

లనెజి+దొనలుగల వారును, నిగమపదవీ-నిర్యాహాయ = వేదమార్తములను--నిర్వ 

హించుటకై, శ్నీతొ=ఎభూమియందు, స్వయం = తామా, ఉదితాః= పుట్టిన 

వారును, నిర్శలాః=పరిశుద్ధులె నవారు నైన, కృతినః =ఫు ణ్యాత్తులు, క లౌఅవీ= 

ఈక లియుగ ముకో(గూడ, కతి =] ందజు,నసందృశ్యం లే =కనంబడుచున్నా రు 
? వ స కారు? (ఛేకానుపాసము)) (హారిణిస్ప త్రయ.) 

తా. దోషచిత్తులై మ త్తిలు రాజులయను[గహ మపసేక్షీింపకయే, తనువ్బా 

దయములందు ఆకమలాత్తుని (కీడింపంబేసీకొ నుచు, వేదము లధ్యయన ముఖే 

యుచు, తద్విహిత జ్ఞానభ కివె రాగ్యధర్శము లనుష్టించుచు, ఈభూలళలోకమందు 

పరిశుద్ధులై పుట్టియుండు సుకృతాత్తు లెందట్ో కనంబడుదున్నారా? లేదా? 
4 
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ఛరాడూ 

ఉ. మేదురపాపభూపతతి 4 మీద నిరాదరపుందలంపు, దా 
మోాదరుమో(దం బాదుకొను?మోాదపరాదర పుందలంపు., దా 

వేదనికావమునీవుపద + వి౯ వహియింపుందలంపుం గట్టీ, యో 

మేదిని సాధు నార్థ మెల * మిం చెలిమిం గలినిం గనర్బజెన్.” 

టి. మేదుర--పాపంభూపతతిమిందక = విస్తార మెన+-పాపములుగల + 

శొజులసమూవాముమోంద, మోద--పర4ఆదరఫు = సంతో షమందు+ఆస క్తమై 

+ టపేమసంబంధ మెను వేద+నికామచానీమచపదవిక్. = వేద ముల+విస్తారము 

రౌజక్క .--అంతిమ మెన+-మార్షమున్సు మేదినిక =భూమియందు, సాధుసార్థము 

=సత్పు ఏహసమూవాము, ఎలమిక్ =సంతో పముతోడను, ఇెలిమికొ = స్నే వా 

ముతోడను, కలినికా =కలి కాలముందుళసాడ. 

గ. అధథనా యది మదీయేవచసి నవి సమృ స్త రై త్యతత్యతసజ్బా 

రమారచయ్య త్ర _త్తద్దుణదర్శనం కరవావః. (ఇతి వి విమాన 

_మ్మగతః _పన్థాపయన్నజ్డుల్యానిర్దిశ్య). 46 

అ. అభవా=ఒక' వేళ, మదీయే సచసీ= నామాటయందు, వి సంభ ; =నమ్మక 

ము నయది=లేదేని, తర్హి= అయితే, త[తత్మత=ఆక్క_ డక్కడ, సంచారం 

'ఆఉరచయ్య = సంచారము చేసి తత్ తత్ +గుణషదర్శనం = అయా4గుణముల 

నుక నిపెట్టుట, కరవాపః = చేయుదము. (ఇతి=అని, విమానం= దేవయానమును, 

ఆగకః=ముందజు, (పస్థాపయక =జటజుపుచు, అంగుల్యా= వేలితో, నిర్జి శ్య= 

నిర్చేశించి.) 

,వ, ఏమి? నావచనమ్యున న్నీకు నమ్మక ము కలుగ చేని దా నిక్క 

డక్కడ సంచారమునచేసి దాని దానిగుణగణమును గనివె 

౨. ట్టుదము.(అని యట్టు విమాన మెదుగం గదురం జేసికొనుచుం 

౪ దాన తనకరాంగుళితో నిర్దేశించి). 
en 



బదరకాశేంవు వర నము. 
ac 

బదరికా(శ్రమ దివ్య త్నేత్రమ.-ఇగి హీ మవత్సర్యత సమీపమున సరస్వతీ 
నదీతీరమున శరనా రాయణులుగా అవతరించి, అందు తమతో తపస్సు చేయు 

, చుండు చ్ నేకమవార్డుల చేత సూజింపయంబడుచుండెడు (శీమన్నారాయణమూ ర్తి రి 

"చేప సొయిం'ేడి బదరీవనము తోడి యా[శ మము. 

వి ళ్యావసుః.___ 

పృ, ఇదం బదరికా(శ నుస్థల మి బాష నారాయణ 

_స్తపన్యతి నముస్యతాం స్థ సిరతవముం తవు కోహయళ౯ా 

వికాసి ధిషణోన్సి వ ద్విషయవర్ల నా స్పజ్లనా 
జ జ. 

జనవారన నుహం 1 వం భుజగనుంచ మర్హ్ప న్త సమా! (1 
యి అ ) —o 

అ. ఇదం=ఇది, బదరి కా శమస్థలం= బదరి'కా(శ్రమ దిప్ట మెత్ము, ఇవాజ=' 

ఇక్కు_డ, ఏప.$= ఈ, నారాయణః = క్ర్రీమ న్నా రాయణుండు, నమస్య తౌం= 

తన్ను నమస్ము.రించువారికి, స్థిరతమం=మిక్కి-లి స్థిరమైన, తేమః =అజ్ఞూనాంధ 

కారమును శోవయక్ =నశింపం జేయుచు, తేపస్యతి= తపస్సు చేయుచున్న 

వాండువికా సీంధిపణా + ఊన్ని పుత్ +విషయశావర్ష నాః=| పకాశంచుచుండుష 

బుద్ధిని శే వము చేత్ + విజృంభించుచుండు + విష యాంతరములను--విసర్హి ంచుట 

గలవారెన, అమో=ఈ, సజ్జనాః= సత్పురుషులు, భుజగ-మ౭చం=ఆది శేషు? 

డే+శయ్య గా (గల, ఇ నార్హనం = అనారాయణుని, అవార్డి పం = (పతిదినమును, 

అర్బ్పంతి=వూజీంచుచున్నారు. (పృథ్వీవృ త్రము.) 

తా. ఇది బదరికాశమము, ఇందు శ్రీమన్నారాయణుడే తన్ను "సేవిం 

చంోరువారి యజ్ఞానాంధ కారమును విసర్జ్మింపంజేయుటకై తపస్సు చేయుచు 

'న్నవాయడు. ఇదో? ఈసత్పురుషులు తత్వజ్ఞూనముతో (ప్రకాశించు బుద్ధివి కేష 

ముచేత తముకమళ దై నవివ యాంతరములు. ఎడి చి, "శేషళాయిమొన యీశాళా 

యణు నర్చించు చున్న వారు. 
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విశ్వావనువు.___ 

పృ. ఇనో బదరికా, శమం $4 వితంజె యిందు నారాయణుం 

డీదోత పసానర్వుపి $ "రెపుడు సం(శితుల్చార లీ 

ఏదారితత మోగతుల్ $ నిషయవిధికానిర్లతుల్" 

సజాహారి సవుర్చనల్ $ సరవి సల్పుదు ర్పజ్ఞనులో, ౯ 

టె, ఒనర్చిడుక = చేయు చున్నారు. (పణతీలు=[పఠామముచేసిన వారు, వి 

జారిత4తమః 1. ౫ తులు=కొొట్టి వేయబడిన _. అజ్ఞా నాంధ కారము ల-+మార్లయులు 

*లవారుు విహయ | వీధికా +-నిర్హతులు =ళ బ్లాది విప, దూ ౦తరముల--వాటఅలో 

నుండీ- 'వెలుఐడినవారు, సరవిక =జస్మకమముగ, (పృథ్వీవృ త్రెయు.) 

కృణళానుః, 

గ. సఖే! తేనా(త్రే గుణవత్తా సమర్థనం నరోచ శే మవ్యామ్॥ 48 

ఆ. సఫే=మీసఖుండా! తపణనీయొక్క, ఆత=ఇక్కు_డ, గుణవతా సము. 

ర్థనం ర గుణపంచునితి నమును-, సమర్థించుట, మవ్య్వుం .= నాకు, నరోచశే = 

రువీింపదు. 

కృ శానుండు..._ 

వ. సఖా! ఇట నిసద్దుణ సద్భావ సమర్థనమె మొనను, నాకు రుచి 

యించు చున్నయదయ కాదు. 

నం యదత జాగర్పి నిటానమం హీనుం 

నుశీతలా గస్థ్రసహోశ్చ దుస్పహోః 

జలావగాపహో చ్చకితో జన _స్తతః 

కుతే స్ప ప్షనుష్టాస్యతి కర్త నిర్మలమ్॥ 49 

ఆ. యర్ ఇచెందుపలన (అనలా, అఆ =ఇక గాడ, శిలాసమం=త్రాతితో 

సమమైన) హీ*ముంజముంచ్చు జాగ ర్చి =ెటగుచున్న డి. గంధవహా;చ=గాడ్చు 

లును, నుకీత లా; ఆ సుక్కి-లిజిల్లని వై ,, దుస్సహోః=ఓర్భ గాడ నివి. తేక క=ఆందువ 

అన్క ఇల4అవగాహోత్ = జలములో స్నానమువలన, ఇకీతః = భయపడిసట్టి, 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా కాత్స ర్వేతిహాససహీత ము. ర్కి 

జనక = జనము, నిర్మలం = పరిశుద్ధమైన, కర్శితు=కర్ణ్మనో, కుతఃజఎట్టు, అనిస్టా 

స్యతి =ఆనుష్టించును, (పంశ ద్థవ్ఫ త్తోము. 

శౌ. ఈ యాశమములో మంచ తాయివలె గడ్డకట్టి టగుయన్నది. గా 

లియో ఆమంచువల్ల మిగులజిల్ల ని యోర్వ లహడక విసరుచున్న చే. ఇట్లు జిల్లని 

ఒవల్లపడి యుండుట (పథను కర్మయెన స్నానముచెయుటకె భయపడి యేక 

రమైన నెవ రెట్టుచేయుదురు? 

ఆ, నుంచుగడ్డక ట్టు, మించు సిదరగొట్లుం 

గాన మానవులు జ $ లాన స్నాన 

మునకు వెనుక చయం శీ గను, నను జే స్టైయపుం 

గర నిర్మల మిటః $ గలుగు శుటులు? 

శక్త అనుష సయసంర్త = అచరింపందగిన యాచారకర్త్య, నిర్మలము =పరిశు 

థమ 
వ శ్యావసుః. ___ 

. న స్రీ భన క ఫో అస్మన్యతానుకూల మె వై తె ద్భృనో భనదూ కమ్॥ 50 

ఆ. ఏతత్ ఈ, భసజ్ [ఈ క్రీం= =నీ చే | ఇెప్పంబడినది, అసత్ (మరం, 

ఆనుకాలం ఏన = నూయొక). | అఫి పొయయునకు అనుకూలముగా "నే భవతి= 

విశాషవనువు, టా 

న. నీవియన్నది (ఈమూ(శ్రను మహీనుమున) నూవుతీమున క 
నువుతి మైయే యున్నయది. 

ఓ. మానుత మునకు మాయీ పాయ మునక్సు అనుమతీము=సమ్వుతి ము. 

యతే 8... 

నూా, పరనుహిమ యుత త్యా కా పసి కుల్తుసావ్యుం 
ఆవిద థ్ర a 

పద మిద ముపయూ న, పణితా వా నిను న | 
అలాల (యె జలే టె 
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మువాు రివా సమయీషు స్నానహేతో స్పరోగా 

స్తదపి భృశ మరోగా స్వార్థ కకేతోః (పసాదాత్ 1 50 
ఆ. పరనము-హిమ-పర + మహిమ--యుళ త్యాత్ = అధిక మెన మంచ 

తో_అధికమైన + మవా త్రే (ముతో - కూడుకొన్నది యగుటవలను (పా ప్ప 

వై కంఠ (సామ్యం = పొందయుడీిన+పరమపద ముతో సాటి గలదియైన, ఇదం. . 
పదం ==-ఈః బదరి కాశ ముమను--న్ధలమున్సు ఉపయాంతకి=పొందినవారై , శాంతి 

మంతే; = ఛాంతిసంపన్నులగు, పండి తాః=జ్ఞనులు, ఇరా = ఈయాశమములో, సమ 

యేమ=క రానుష్టా నాది కొలములలో, ముహుః= మాటిమాటికి, స్నాన హేతో = 

స్నాన కారణము'చేత, సరో గాః - నరః-ః = శీతరోగముగలవారు - సరస్సు 

లం దవావాముగలవారు, తత్ అపి=అట్లయినను, తార్భ ఫ్రేం =గరుడధ్వ 

జురడెన యావిష్ణువ్రుయొక్క, (పసాదాత్ = అన్నుగహముపలన, భృాశంజుమి 

కల్కి అరో గాజరోగరహితులే. (మాౌలినీవృల్తీము.) _ ( శ్రేపాలంకారముం) 

తా. ఈయా శనును అత్యంత మెన కీామచయుక లిగియు, ఉత్కృష్టమైన ము 

హిమము కలదియగుటచేత పరమపదముతో సాటియైన యీచోట పరమశాంతి 

సంపన్నులె వచ్చినజ్ఞానులు ఆయాయనుష్టాన కాలములలో సరస్సులలో స్నాన 

ముచేస యానారాయణుని యను గవామువలన శీతరోగాదిరపి తు లె యాతో 

గ్యముతో్ో నున్న వాయ. 

ఏలనంకుP___ 

ఆ. పగమహీనుము గలుగ. బరముపదం బిడి 

౫నుకం గనకవసను శే కరుణరలిగి 

యిట సరోగు లగుచు, శే నట యరోంస లగుదు 

రగుటనే యిటీవు 4 నంటి వంటి. 

టె. పరమహిమము=పరమమైన హీమము-పరమైనమహీ మమా, కనకొవసను 

వీ తాంబరుంో పైన విష్ణువ్రుయొక కాం సరోగులు=రోగ సహీతులు - సరోపాగాహి 

తులు, ఆరోనలు=కుక్సిపాసా జరామరథాది రోగ రహితులు-నిత్వనూరులు, 



సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీ కా తాత్స ర్యేతిహాససహితము. ర్థ్ 

_అట= అటు +ఆ--అక్లే, ఆంటి =అంటిని. (ఇటనుశ్లోవము.) 

గ. ఇతి విమాన మన్యతేః | పస్థాస్య సాళ్జలిబన్టమ్। 

వ, అని విమాన నున్య(త వఫోవిడిచి ప3యివెుగిడిచి. 52 

అయో ధ్యావర్ష నము, 

" (అరోధ్య. మోక పదానమున సమర్థమ్ములెనస ప్రపట్టణములలో (పథాన 

మెనది. ఇది యు త్రరకోసలదేశమందు సరరీమారది తీరమున ఇకా కువంశ పురా 

జూల రాజభీకమున. రాజిలు చుండి నరాజ ధాని.) మోక్ష[పదాయక న _ప్పపట్టణరూ 

లు,--“అయోధ్యా, మధురా, మాయా, కాశీ, కాంచీ, అవంతికా, ఛ్రరీ ౭ ద్వార 

వతీచెవ, సప్తైతా ళాషదాయికా$”” అనునవి. 

శా. సాకేతాయ ననుః పరాయ భవతు సో శేతర్మలీపుళే. 

నానాదోవము పే తద న్నిక జు సె. చై వి సర యై నను | 

యేఒమిోా త త్త్రటభూమిష _పపీలస (చూపాశ్చయూ' పొస్థితా 

న్తేభ్యో భానుకులీనకీ రిలతికోపఘ్నాయి తేభ్యో నమః॥ లకి 

అ. సోశేతర + శ్రీ 4 పుషే = అత్యధిక మైన 4 ఐశ్వర్యమును పోసి ంచ 

నడిదైమైన, సాజేతాయ = అయోధ్యయనెడి పురాయ=పట్టణమునకు, నమః= 

నముస్క్మా_రయుు భవతు = అగుగాక - నానా + దోస యుెసీ = సి బమైన 

దోవుముఅను + వారించినదిమొ, తత్ 4. అంతికంఎజుపే = అపట్టణమునకి 4న 

మిపమును-, పొందిన దిరయైన, బేవై $= జీవీస్వరూపమొన, సరె = సరయు 

నదికి, నమః=నమసా్శైరము. యే=ఏ, అమి= ఈ, యూపాః+చ=జ యజ్ఞ స్తం 

ఛములును, తత్ 1+తట - భూమిషు = ఆనదియొక్క + గట్టులతోడి- భూయు 

లలో, (పవిలసత్ + రూపాః ౫ (పశకాశించెడు 4- రూపశేదనులు కలవియో, 

భానుకులీన + కీర్తి  బతిశా + ఆపభఘ్నాయి తేభ్యః = సూర్యవంశ సు వారి 

రొక్కు..--క రియ నెడం+ తీంగకు- సమాస సంభమువంటి నైన, తేభ్యః =అరఘూా 

స _స్తంభ ములకు, నమః=నమస్కా.రము, 

తా. నలె ్వశ్వర్యములు గలసాశేతమ నెడి యయోధ్యకును ఆసమిపమున 
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సకలదోపనివారక మెన సరయూనదికిని చానితీరభూములందు సూర్యవంశ పు 
రాజులకీ రిలతిక లల్టుకొనుట కె యల్లుడు కొమలవలె స్థ వించి యున్న యూప 

_సంభములకును నమసా॥_ రమగునుగాక. 

ఉ. ఓపిక మొక్కి. సొక్కె_ద న నీయాధ్యనసాధ్య ను గల్మిబల్ని నే, 
నోపిక నీవు! మొక్కు. ఏ నుతే$యుక్ సరయుకా సర యోాద్ల 3 ద్ద సె కనన 
య్యూపతతి౯వీతి౯ార వికుశలో త్తమకీ రిక పఘ్ను నారి య 

జ్ఞ పకృతికాన ముస్క్ఫతి సకీనున ఏ తిసత్క్భృతి పేయుదుకా దుదన్. 

ద సరయ + ఉద్దత4-ఏనల్ = వేగముతో కూడునట్లుగ 4 ఎగురంగొ 
ట్ర (బడిన సక లశోవములు కలదైన్వ యజ్ఞ +-ఊపకృతిక = యజ్ఞ ముల-ఉఊప 

కారమునందు, యూపతితిక- = యజ్ఞ స్తంభ సమూవామును, ఉపభమ్ను యూ రిక. 

ఇతీ గలట్లుకొనుటకె నాటినకంబము రూపముగల దైన నమస్కతిక్ = నమ 

సా-రముతో, సమున్న తిసత్క్భృతి = అత్యతిశయముతోడి సత్కా.రమును. 
(ఆలంకారనులు అభేద తాదూప్యరూపకములు), 

గ, పునఃపున ర్నిరీక్ష్యు సభ క్షు న్ధన్మేపమ్॥ ర్ర్క్ష 

ఆ, పునఃపునః -నిరీత్యు = మజలమఅల(+జూాచి, సభ క్రి +ఈ వేషం = 

భక్రియొక్క_ అతిశయము తో కూడ. 

వ. మణలనుజుల నాపురి న్నిరీవీంచి నభ కి సమ గంబుగ. 
బా. భవసాగరశోవశేన పశ్య 

చ్చరణా_న్లకిపురజీవనౌావ థేన | 

రజసా రఘు నాథపాదభాజా 

రచి తాంహాః (పథశమా మిమాం నమామి! ర్ర్ 

అ. భవంసాగరంాశోపష జీన = పాపములు (లేక, సంసారము ఆను) సము 

(దమును-శోపి.0ప (జేయు నదియు, పళ్యచ్చరణ-అంతేకి పుర ;.జీవన4 జ వ భే 

నజగ "తమ మునియొక్క_+అంతః పుర వానీనిరమైన యహల్యయొక్క_+జీవనమునకో 
౫ ఇెవధరూపమెనదియు, రఘునాథ+పాద-భాజా=(క్రీరాములయొక్క. + 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టి కా తాత్స శ్వేతిహాససహిత ము. ద్ 

పాదములను -- పొందియుండునదియు నై న,; రజసా=ధూళి చేత రచితి[ఆంనాః 

4పశమాం*= చేయంబకి న పాపములకు పశాంతికలదై న, ఇమాం= ఈఆయో 

ధ్యను, నమామి=నమస్క..కించుచున్నాను. (జొపచ్చందనీకవృ త్రయ.) 

తా. సెనిమిటియైనగ "తమర్షి చేత తాయిగా కపింపంబడినయవాల్య మణిల 

అయ థారశ్రాపముగ జీవింప జేయుట కావధమువంటిదై , సకలదోపమయులనుక్ 

జోంగొట్టునట్టి యాశ్రీరాములపాదధూళి వ్యాపించి నిజ్లోమమైయుండు నీయ 

యోధ్యకు నమస్క_రించుచు న్నాను. 

వం 9 లే. భవసము[దంబు శ్ మీలం శ బళ్యదర్శఘి 

పతులాకీయు రంజిల (4 బరిఢవిలు 
ల్ cn రా 

ఇల్ల 9 ఇ అడు రఘువరాం[ ఖురజం జంటి ఈ యఘము లెల్ల 

నతి శ్రమిల్లు పురం విడి $ యతిశ యిల్లు. 

టి. షళ్యత్ ఆంఘి)+పక్కలాతీ = కాలికంటివాలడెన గౌతమబుషియొ 

క్క + నీ) మైనఅవాల్య, నతిక్ = నమసపా్య_ర ముతో నే శమిల్లు = (పశమిం 

చుచున్న ట్ల. 

పశ్యచ్చరణుండు= గాతీముయడు,. ఇక (డు ఆఅందణవఐ తె కన్నులుక లిగియుండి 

యు కాలనుగూడ కొన్నుకలిగి చూచుచుండును. ఈత డు శ శానందునికి తం 

(డియు, కృపాచార్వునికి తాతయు నయినయతే డు. 

పళ్యచ్చర ణాం శీపురము =అవాల్య.---జనక రాజు చేపాలింపంబడు మిథిల 

కను నిమిచే నిరింపలుడిన జయంత పురమునకును నడుమనుండు గౌతమా[శమ 

మున ఆగాతమునిభార్య అరాల్య. ఇందునితో జారత్వము చేసినకోపమువలన నా 

భర్త చేత కకాయిగా శవీంపంబడి తాయియె కొంతే కాలమునకు (శ్రీరాములు 

నీతాకల్యాణమె మిథిలలో నుండి అయోధ్యకు వోవువపుడు ఆ శ్రీరాముల 

పాదధూళి సోశి యథా(పకారముగ శ్రే్గీఅయె ను. 

౫. పునస్సానుస్య్రరణరోమాల్బమ్! 56 
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_ ఆ. ఖునః=మజల్క సఅనుస్యరణ+రోమాంచం=జఅను స్రరణముతోడి పుల 

కాంకురముతోో. | 

వ, (అని నమస్కరించి మలిల ననుసరించి, తనమెయియుం బు 

అక్ రించి. 

శ్రీ రామువర్ణనము. న్ 

(సు కల్యాణోల్లాసనీమా కలయతు కుశ లం కాలమేఘాభి రామా" 

కాచిత్పాకేత భామా భనగహనగతిక్తా న్తిహారి పణామా | 

సౌన్షర్య హీణ కామా ధృతజనకను తాసాద రా పాజ్జదామా 

దిక్షు పఖ్యాత భూ మాది విషదభీనుతా చేనతారామునామా॥. 

అ. క ల్యాణ-థూ ల్లాన+నీమా క కల్యాణముల-విలాసమునకు-వా ధైనదియు, 

కాల మేఘ అభిరామా= కా శ్రేధుముప'లె[మ నోవార మైనదియు , భవ గవాన4 

గతి. కాంతి హోరి పకాకామా = సంసారమనెడ-మహారణ్యమందు--తిరుగుట 

ఫలని 2 కష్టమును + వారించునట్ట + నమసా్క్ళార ముక లదియు, సౌందర్య +హీ 

ఇ+- కామా=అంద ము బేత--సిస్టప డెడు(+మన్న థుండుకలదియు, ధృత--జనకసు 

తా-సాదర ;,.ఆపాంగదచామా = ధరింపయుడీన-(-జానకీదేవియందు 1 ఆదర సహిత 

మెన4+దండలఐంటికడగంటి చూపులు కలదియు, దిత = సకలదిక్యులలోనుు 
(పఖ్యాత భూమా = (పసిద్ధ మెన+ కాంత్యేతిశయ ముక లదియు, దివివత్ -_అభిను 

తౌ = దేవతల చేత--సో తము చేయ (బడినడియు, సాకేత .-ధామా =. అయోధ్యా 

పట్టణ మే--స్థ్టానము గాల లదియు, రామ; చనామా=శ్రీ/గాములు అను నామము 

కలదియునెన, కాచిత్ =ఓఒకానొక, దేవతా=దెపము కుళలం= క్నేమునును, 
కలయతు= నటింప జేయుచుండునుగాక. ((సస్ధరావృ త్రము.) 

తా. సంసార పాపముల కష్టములను తోొలగించుచు, సక లక ల్యాణములను 

గలిగించుచు, కాెట్లఘమున శె నందగించుచ్చు మన్శథునిగాడ తనయందము చేత 

సీగ్తనొంద(జేయుచుు నేతాదేవిని తనకడగంటి చూపులతో ఆనందింప(జేయా 

చ్చు సకలదేపతలచేత పొగడంబడుచు, సకలదిక్కులలో (పసిద్ధి కెక్కి, యయో 
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థ్యలోనుండు న్మాశ్రీ/,రాములు మనకో నర్వవిధముల సర్వ త్నేమములను నిచ్చు 

చుండును గాక, 

వీ క ల్యాణముల కెల్ల ఖ్ గడవీవు యగు వాడు 

'మేఘాభఖిరావము మూ 4 మేనివాండు 

. భవగహనంబున 4 బడలిక వోంబెట్టి 

భ కి పణామంబుం $ బట్టువాండు 

పంచ బౌణుండు సీగ్గు శ పజెడు నందమువాండు 

దథ దిశ లండెడి $ యక ముజవా(డు 

జనక సుతాపాంగ * కనక దామమువా(డు 

ఏిబుధులయ ఖినుతు $ లి నెడివాండు 

తే, దేవ బేవ్రండు దివ్యాను $ భావం డతండు 

రామనాముండు సాకేత * ఛాము. జెపుడు 

నసమక రుణారసతరంగి $ 'తాంత రంగు. 

డచ్చు. గుక లము గలువము శే లెడలం బుచ్చు. 

టి. భఛవ+గవానంబునక్ = నంసారమను+మవారణ్యమందు, జనకసను తౌ +. 

అపాంగ -. కనకదామమువాండు = $5తాదేవియొక్క_+కడగంటి దూఫులనెడి-- 

ట౦గానమసరిపణలుకలవా:డు, అసమ-+కరుతారన + తరంగితఆంతరంగుడయజ 

సాటి లేని,దయారసమువేత 4 అలలుకలదిగా6 జేయ౭బడిన- అంతరంగము గల 

నాయడు, ఎడలయుళప్పుక్ = వెడలంగొట్టును. | 

'క్రీచాయులు.- ఈయన సూర్యవంశ మున కకుత్ స్థాన్నయస్థులడైన రఘుమవశి 

రాజుకులమున అజిమహారా జుకు పా తుండును, కాసల్యాదళర థులకు ప్వుకుండు. 

నె; భరతలక్షుణక తుఘ్నులకు అ్యగజుండును, నీతాదేవికి భర్హయునై ; తెండి 

యాజ్ఞ చెత అర ణ్యమునకు పోయి, వాలిసంహారమునకు వెనుక , సుగీవరానూమత్సిహో 

యంంటై; విఖిషణునియందు వాత్సల్యముకలిగి, రావణకుంభ క ర్లాదిరాక్షసులను. 

సంహారము చేయుటకై దళశావతోరములలో ఏడవయపతార మైన మహావిష్ణువు. 
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జనక నులే= జానకి. ----ఈ పు వూర్యజన మున వేదవతియె వెనుకటిజన్మమున 

తామరపున్నములో పుట్టి, అణుమ్మాతరూపమున రావణుండు ' తీసికొనిపో వయా 

వారువారు చూచి ఈళిశువు నీకు నీవారికందజేకిని అనర్థ కారిణియగును, విడిచి 

"పెట్టుమన.గ్యావాం డ్"క పె శ్రైలో పెట్టి సము[దములో విడి చిపెట్టలా' ఆపెప్రై 

గట్టుకట్టి, ఇనుకదిబ్బతో కప్పబడి, కొన్నాళ్లకు వెనుక దున్నెడి న్యేలో నాల 
టికి తగిలి, పె క్రైళలోనిశిశువు మిథిలాపట్టణరా జైన జనకమహారాజుకు దొరికి, 

అతనికి నీశ అనుపేరితో "పెంపుడుకూంతు రె శ్రీరాములకు భార్యయె కుశలవు 

లను కనుగొన్న మహాలక్ష్మీ 

కాము6డు=మన్నృథుండు.---ఇత6డు విష్టామానసపు తు (డు, _బహ్మత ముండు, 

శతీదేవి పెనిమిటి, అతిసుందరుండు, పంచవాణుండు, నుక రధ్వజు(డు) మినేత 

నుండు, శృంగారపురుషు:డు నై నవాండు. 

కించ. 

పృ. దతొనన కు శాసన త సద శేవలోక న్వథా 

విలోపకరకోపకో నసుమతీసుతావల్ల భః | 

- కృపారస మపారసంసృృతిపయోని భే స్తారకమ్ 

కృమీష్ణ స బుషీష్టకృ తృృపణలెకతానే మయి! 58 

ఆ. దళానన + కుళాసన4తస శ్ _అేశేవ - లోక వ్యధా +విలోప+కర-- 

శ్రోపకః = దళశముఖుండైన రావణాసురునియొక్క + దుష్పరిపాలన చేత. బెదర 

చున్న సకల మెన + లోకులయిక్కు_ - దుశఖమునకు - నాశమును + చేయున 

ట్రి కో పముక లవాండును, బుషీ.+-ఇప్ట కృత్ = మవార్దులకు--అఫీన్హ ములను + 

చేయువాయడునె న , వసుమతీనసుతా--పల్ల భః=భూపు తిక యైన నీతా జేవికిభ 

ర్లయగు, సః ఆ (తీరాముండు, ఆపార+సంసృతి-పయోని'భేః+ తారకంజ 

తుదియట్టని+సంసార మెడి -- సముదమునకు-దాటించు తెప్పయైన, కృపార 

"సం=దయారసమును, కృపణతా + ఏకతానే = వీనత్వమునకు + ముఖ్యా[శ్రయ 

మైన, మయి= నాయందు, కృవీష్ట=చేయునుగాక. (పృథ్వీవృ త్రము, ) 
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తా. రావశాసురునివలన భయపడుచుండువారి వ్యసనములను వీర్చుచు, 

సహర్టులకోలికలను నెజవేర్చుచు నుండు నాశ్రీరాము(డు సంసారసము. దము 

ను తెప్పవలె దాంటించునట్లి తనక్ళపను కేవలము వీనుండనె న నాయందు కలు 

గ౭జేయునుగాక. 

. ఆ _ నుటీయు,.. 

తే, రావణాసురశాసన $ [త స్తలోక 

శ్లోకనాశన కోపను 4 జౌ కృత ర్తి - _ 

హర్తుం డల రాము. డిలం గ్ఫవో $ త్క_ర్భ మునను 

సంసరణ నంతరణ మెంతోొ 4 సంగును మనను. 

టి. మనను= మనుట కై - (ఆత్త్మలు)ఉుజ్జవించుట క) సంసరణసంతరణము=సం 

సారమునుదాంటుటను, ఎంత+ఒసంగును= ఎంతో ఇచ్చుచుండునుగాక. 

దశాననుండయు = రావణు (డు. వీడు రాక్షసరాజు, పులస్స్యునిపు తుద న విశ 

పసువలన శై కసికిపుట్టినవాండు, విఖిన ణకుంభ కర్టులకు అన్న,మళవోదరికి పెనిమి 

టి, ఇందజిత్తుమొద లె నవారు పినికొడుకులు, లంకాపట్రణమునకు రాజ్యు,శ్రీరా 

ములచేత సంవారింపంబడినవాండు. (జయవిజయులు సనక సనంననాదులచేత 

రాక్షసులుగా శపింపంబడి మొదటిజన్యమున హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులె 

నృసింహావ తారము చేతను, వెనుక రావణకుంభకర్లులె శ్రీరాముల ేకను, మతే 

యొక యుగమున శిశుపాలదంగవ కు) లె (శ్రీకృష్ణుని చేతను సంవారింప6 బడిన 

వారు.) 

అపి చ ..._- 

ఆ. నజయతి చిత చరితో 

యస్య హీ వరచరణ పుష్కురక రేణుః | 

మహీపీ. మృషి.సింహస్య 
(పాజీజనదపి నృపోద యే హేతుః 569 

అ. యస్య= ఏవానియొక్ళ, పర-చరణ4 పుష్కర-క రేణుః ౬ మేలె న4- 
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కాలును తొండమునుగల4ఏను(గు, (ఐర+చరణపుమ్య-రక+ రేణుక = (కేన 

మలై న+పదయులవంటిపాదముల-దూళి) వృన+4ఉదయే - ఎద్దుయొక్క_ - 

ధర్మా ముయొక్క_) పుట్టుకయందు హతః ఆపీ= కారణమయ్యును, బుహి - 

నీంవాస్య = తెలివిగలసీంవామునకు (శేస్టు.డెన+గతిమబుమషి. క్రి, మహివ్నీ౦== 

సెంటి మెనుమును (పత్నిని), _పొజీజనత్ = పుట్టైంచెనో, సః ._ అట్టి, చిత 

చర్మితః = విచ్చిత మైన?చకిత్రముకలవాం డైన శ్రీరాముడు జయతి+హీ=సర్యో 

తం పుం డగుచున్నా (డు గదా? 

తా. మగయేమంగు మగ యొద్దును గన(గోర్తి నీంవామునకు పెంటియెనుము 

ను ఫార్యనుగాం | బసవిం చుకెచెను. ( అనువిరుద్థార్థిమును వేడుక కై చూవ్కి)ధర 

సంస్థాపన యువక యవకరించుట చేత గసాతమమునిశాపము చేత ఆయియె పడి. 

“యున్న యవాల్యను తనపానపద్మపరాగము చేత యథా(ప కారము వ్రాలి 

చేసీ యతనికి భార్య గాంజేసీన యావిచ్శతచర్నితుండెన (శీరాముండు సర్నోత్మజష్ట్ర లు 

హాండుగా నుండు. గాకని యాశీర్వొదిం చెను. (ఆని వా _న్గవార్థ మును దెలిపెను.) 

మతియు. 

ఉ. ఆతతచ్మితవ ర్హనమె శ యాతని, దాతతీ భూమినేమి యు. 

_ తృ్పాతమొకాని? యీని పద 1 పదక లేణువు రాణమిజి, సా 
కరాతమహర్షి నింహమున ఫ కు౯ మహివి.క౯ాగలిగిం చె, మించఖు 

దో్వోత కులంబునంబర ముశతోడ,వృషోదయముకాదలంచుచున్ . - 

ఠి. ఏని+పద+పద -క రేణువు = ఎవనియొక్క._- పాదములందు-- తెల్ల నిమె 

చలు ల ఏనుగు (పద+పద్మశ “రేణువు = పద్మములవంటి పాదములయంద లి 

ఉఇధూళి)) స-+-ఆకూత 4_ మవాత్ “_బుషి+నీంహమునకు = మంచి-అభి[ పాయా 

ముతోోడి-గాప్ప తెలివిగల సీంవామునకు, (మవార్షి సింవామునకుక" = మవార్షి 

(శష్టుండేన గాతమునికి,) ఖద్యోతకులంబు = మిడుంగురుపురుగుల నమావాము 

(నూర్యవంశమువావు). 

= ఇం. (శేయాంసి భూయాంసి మహావ దాన్యః 

(ఉయాకొ నచేయా జ్ఞన కాత్మే జాయాః | 
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కాకాయ కంకాయచ మో౭ది బేష్టం 

చాశాయ కీశాయచ రావసాయ] 60 
అ. యః=ఎవండు, కాకాయ=కాకికిని (జయంతు? కిని), కంకాయ = =గద్ద 

శును (జటా యువునకును), చాకశాయ=బోయకును (గుహునికిని ); క్రీకాయ_కోంతి 

తేని (ను గీవునికిని), రాక్షసాయ= రాక్షనునకును (విఖివణునకును, ఇష్టం=అఖీ 

సషమును, అదిత=ఇ చ్చెనో, సః=అద్ద, మవోవదాన్యః = నముహాదాతయె, టన కా 

జాయా; = నీతాదేవికి, (పేయాక్ = (వీయుండైన,శ్రీరా ముండు భూయాం 

సి=వి శేషములై న, (శేయాంసీ = శేమములను, దేయాత్ = ఇచ్చును గాక. 

(ఇంద వ జూవృ త్తే ము .) 

తా. నీతాపతి మెన యా,క్రీరాముండు తౌను మహాదాతయని "పేరో, నండీ 

యు, కాకి, గద్ద, కోతి, బోయ రక్కసి మొదలై నవానిశేమో! యిష్ట్రదాత 

ఆయి నాండట? (అః విరుద్ధార్థము. .) జయంతుడు జటాయువు, పండు, 

విఖఫిపణుండు 'మొదలైనవారికి(అని ఉద్ది స్టైర్టము. ) ఇప్ప దాళఅయి నాండట? అట్టి 

యతండు మనకును సక లకేయస్సుల నిచ్చునుశాక. 

తే. కాక కంకములకు నదె $ కాక, కపి కి 
రాత శాతు.సుల కఖీష్ట శే రాశింజేసి 

నాండు నాయన. 'బేర్వాడు ఫ వాండు మనకు 

| శేయములదాత యగు(గాత $ సీత నేత. 

టి. వనాండు=ఆనాండు, దాతే= =ఇచ్చువా(డు, కీతచేత = నీతొపతి. 

"కాకము= కా కి-.జయంతు(డు.----వీండు ఇందునికొడుకు, నలకూ బరమన్మథు 

లప అతిసుందరుండు, వీడు నీ తాజవి ఆరణ్యయాత్రభోనున్న వుడు కాకా 

నురు౭డే పొడుపవచ్చి (శ్రీరాముల చఛాణము చేత వాతు(డైన వాడు. 

కంకము=గడ్డ - జటాయువు, -ఐఇళే (డు విన తాకళ్యపులమునుమండు, శ్య 

ని అనూరులకొడుకు, సంపాతితమ్ముండు, ఈతడు పంచవటియందు (శ్రీరాముల 

ఆ[శమముననుండి నీతను గొనిపోవునపుడు తానుగష్ద గాఐచ్చి రావణానుమునితో 

యంద్ధము చెసి వాని చే చంపంబడినవాండు, 
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చాశుండు=బోయ--గుహు(డు.---ఇతండు. శృంగి బేర పురమునకు (పభ 

గానుండి (శ్రీరాముల అరణ్యవా సములో పడవవిడి చి పంపాసరస్సును శాటెం 

చిన కిరాతరాజా. 

కీశము= వానరుండు-సుగగీవుండు.--- (వాలిసు గీవులు. వానరరాజాలు , 

అన్న దమ్ములు) వీగు_ బవ్యావలనం బుట్టిన బుక. విర జుండు అను వానర్థండు పా 

ర్వతీశాపమున పురుషులు న్లీ) లెపోవు తటాకమున స్నానముచేసి తానును 

చన్లీగీయె తన సౌందర్యమునకు ఆనందమందిన ఇందునిపలన వాలమందు వాతా 

గాను సూర్యునిపలన (గీవమందు స్నుగ్లీవుండు గాను పుట్టినవారు. అందు వాలి 

శ్ర్రీరాయలచేశనె చంపండినవాండు, ను గీవుడు ఆశక్రీరాయులచేత నే సంరకీం 

పంబడినవాండు. 

రాకీసు(డు=విఖీవ ణుండు-- ఇతడు కె కనీ విశవసుల కొమారుండు రా 

వణ కుంభక ర్టులతమ్మ్యుండ్రు తనహీతవచనములు వినని రావణుని విడిచి ;శ్రీరాము 

లసే శరణుసాచ్చి సంరవఖ్నీంపలయుడినవాండు. 

అన్యచ్చ.--.- 

పృ. అభీష్ట వృఘటక 8 వీతా వతులది పి ప్రి కోదండభాక్ 

ఇతి "కవు మిదం పునః పరవు నుద్భుతం (బూమే పొ! 

విధూత పరమా ర్రికో విభఘటితారిచ(కస్స యం 
స కుంభజనకం | పభు శృకలయాంబభూవ (కుధా॥ 61 

అ. కీతౌ=భూమిలో, అఫిస్హ ఘటకః = అ పేవ్షీంప(బడిన+కుండలుగల 

వాడు అతుల దీ ప్టీకః = సాటిలేని మంటిముద్దగల వాయె, దండభాక్ = 

(తిప్పుడుక'బ్ఞకలవాడు, (అయ్యెను. ఇదం=ఇద్సి కమం=చాలినది, ఇతి = 

అని, ప్రనః=మణల, పరమం= అధిక మైన, అద్భుతం = ఆశ్చర్య మును, (బూమహేా== 

చెప్పుచున్నాము స=అకుండలుకోరిన, [పభుః= మే ఉియెనవాండు. విభాత -- 

పర-+-మౌా ర్తికః = తొలంగర్యవోయలయుడిన | కేస్ట వె మైన + +మృతి తిక క లవాయడౌ, 

విమటితేఅరి + చకః = కొట్టె వేయయుడిన + నడిమిక బ్ఞల తోడి + చక ముక ర 
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వాడే ; స్వయిం= తా చే కుంభ జనక ం= =కుండలకు-. కారణ మెనదాని చే 'ఈధా 

=కో 'పముతో, శకలయాంబభూవజ చుక్కు-లుచుక ),_ లుగాచేసీవేధాను. అనివిరు 

ధ్ధార్థము, శీతౌ = భూమిలో, సః = ఆ, [పభుః = శ్రీ రాముడు, అభీహ్హను 

టక్; భ క్తాఖీష్టములు ఘటింప లజేయుచాండును, అతులపీ వికోదండభాక్ = 

భాటిలేనిశాంతిగల కార ధనుస్సుగల శా (డును ఇదం=బఇది, క్షమం=చాలీనగి, 
౧ . 

ఇతి= అని, పునః =నుజుల, పరమం= మే లైన, అద్భుతేం=బింతేను, (బూమహే ఆ 

చెప్పుచున్నాము. విధూత పరమ+అ రి కః= ఎగుర గొట్రంబడిన+వి శేషము 

లెన+ భక్త జాధలుకలవాండుకు వికటితారిచకః = కొరి వేయ బడినళ తు 

సమూాపహాముకలవాండునై , స్వయం = తానె, కుంభ-జనకం= కుంభుని+తం 

[(జెయైన కుంభ క ర్టుని (లేక) రావణుని, [కుధా=కోపముతో, శక లయాంబభూా 

న=చుక్క్కలు దుక్కలుగ జేసెను. ఆనివాస్పవార్థము. రావణకుంభ క ర్లులకు కం 

భుండను పేరి కుమారులుండిరని యితిహాసమయు, 

తా, కుండలుకోరిన కుముగవాండు చకోయన పెట్టందగినట్ట మట్టిముద్దయు, 

ఆచ కము (తి ప్పెడిక జ్రయు, మంచిదిగాం గలుగంజేసికొొని మజల నాకుండలకు 

సాధనములై నయామట్టిని చక్షమునుక్ దునుకలు తునుకలుగా నెగురంగొట్టివే 

చెను. (అనివిరుద్ధార్థ యను వేడుక గా శెప్పి) ఈలోకమలో  అఇశ్రీరాముండు 

భ కాభీస్థ యులను గలుగ జేయుట కై శార్టకోదండముకల వాః డె ఖరదూవణాది 
౧ 

రావణకుంభ క ర్లాంత ము రా్షషససంహారము చేసి, ఆ శితులక ందజకును గష్ట్రములు 

తీర్చెను. (అని: వా _స్తవార్థమును జె ప్పెను.) (వృథ్వీవృ_త్తము,) 

ముణియు, _ 

"తే. తాను ఘటకుండు కానొకో 4 దండకుండు 

విఘటితారికుండు నకట శ వికటముగను 

నగుచు నగుచుండ జగమంత  జగతియందు 

నగునెని హతకుంభజనకుండు శ నగుట యకట శి 

ఏ 
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ఠి. మఘటకుండు = కుండలుకలవా (డు (ఆశి తాఫీస్ట్ర ములను భఘటింప౭జే యమ 

వాడు, కానొకో = అగుటకేమోా, దండకుండు (కానొ, కోదండకుండ్చు, 

విఘటి తారికుండు=పడ(గొట్ల బడిన దృక్రమకలవాయడు (పడ (గొట్టయడిన శ తు 

వులుకలవాండు, నగుచుండక్ =నవ్వుచుండునట్లుగ , వాతేకొంభ జనకు ండం=పడ 6 

గొట్టయిడినకుంభ కారణములుకలవా(డు (పడంగొట్టంబడిన రావణక్ళుంభక రులు 
కలవాడు, అకట=( ఇప్పు డట్టిసమర్ధండు మన(ప్రత్యతమున లేండ్యేఅయ్యో్య్యో? 

(ఇటను విరోథాన్నుపాణిత శ్లేషాలం కారము, 

ఇ. కుంభ జనకుండు =కుం భ నికుంభులతం|డి-కుంభ కర్షుండు.--వీండు తపసు వేష్ 

బైవాను పరమడుగున పుడు దేవకల పార్థన చే సరస్వతి వాక్కుున [(పవేశిం-బి 

నిద్ర అనిఅడిగి సరముతీసికొని ఎల్లప్పుడును నిద్రలో నేయుండి శ్రీరాములతో 

యుద్ధము చేయునపుడు రావణుడు ఆన్మిదాభంగము "చేసినందున తౌనును ఆ 

(శీ రాముల చేత నే చంపబడిన నాడు. 

కృశానుః, ___ 

గ,.కథంనామరాను భద నునుచిత క ర్యాణమక్యేవ మోాడిడిపే_॥ 
ణ్ 

అ. కథంనామ = ఏలాగున, రామభ[చం= (శ్రీరాముని, అనుచిత +క రా 

ఇం-అపి= అయు క్షములె న--కార్య ములు కలవా(డయ్యును, ఏవం= ఈ లాగవ్వు 

ఈడెడిపే. = సో తముచెయు న్నావు | 

కృ తొనుండు.___ 

వ. ఇట్లు రామచం(దు ననుచితకర్య తం(దు నయినను, ఇట్లు ను 
తీింపం దలంపుంగొనుచున్నాండవు? 

టి. అనుచిత +-కర్మ + తందుక్. = అయు క్రములై న +-(కియలందు + మొ 

మలపుగలవానిని,. 

శా. వర్షీ యానపి జానకీసవాచరో మాతు స్స్పపత్నా ఏ ముబే 
సవ్పున్నం రథహా స్తిప రత్రితుర్గై స్పన్త రజ రాజ్యం నిజ్ం । 
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వన్ష౯ా హ_న్హP ఘనంవనం కథ మసౌ నస్యా దయు క్మకియో 

గవ్యం దుగ్ధ మపాస్ట పాస్యతి జనః కోవా యవాగూర సమ్! 

అ. జానకీస సపాభరూ జానకీ వియుయ, పరీ రి యాక్ + అపి= జ్యేస్థు(డైనను, 

మాతుః =తల్లి యొక్క, సపతా్న్యాః=సవతికి, ముజే= సంతోవమునిమి తీ మై ర 

* థ+నాస్తీ+ప త్తి+తుర .ై $=రథగాగజగాపదాతి + తురంగములతో, సంప 

న్నం = కూడుకొన్న, నిజం=తేన చైన, రాజ్యం = ౦ెజటీకమును, సంత్యజ్య = 

విడిచి ఘనం = గొప్పదైన, వనం = అడవిన్సి విందక = పొందుచు వాంతే=ఆ 

య్యా? కథం= ఎట్టు, అస్రొ=ఇతే (డు, అయు క్ష కియః = అను-చీతము లై న-- 

కార్య ములుకలవాండు, నస్యాత్ = కాండు + కఃవాజనః = ఏమనుష్యుండు, గ 

వ్య౦= ఆవుసంబంధియైన, దుస్థం= పాలును, అపాస్య = వదిలి యవాగూారసం= 

గంజినీటిని, పాస్యతి=తౌగ గలండు ? (శార్జూలవృ తము.) 

తా. ఉతీరాముండు చెద్దకొడుక య్యును, తనతల్లికి గాక్క తనసపతితల్లికి 6 

గాను తన కులకమముశావచ్చిన చతురంగ ములతో డి రాజజీకమును విడిచి యడ 

వికి పోయినాండు. ఇత డిట్లు చేయుట తగిన కార్యమా ? అయ్యా ? ఎవండు 

గాని యావుపాలు విడిచి, గంజినీళ్లు [తాగునా! 

ఉ. అగజుండై రథాదిచతు $ రంగసమ్మగము (ప్రాజ్యరాజ్య మ 

వ్యగత మాని జానకిని $ వ్యద్థండః తోడ్కొని నాజుతల్లి కె 
యు గవనంబునం దిరిగ 1 నుద్ధృతధర్ను (డడ యు _కృకర్యు 6 క 

య్య(గ్యముటీరపూర మెవణీడైనను చావక, గంజి అవునే? 
ట్. అవ్య గతే =అజాగ త్తతో, ఉద్ధృతచాధ ర్ముండు = ఎగురవేయంబడి 

న-. సకలధర్త్యములుకలవాండు, ఆత్మగ్యము = ఆ(శేష్ట మైన, ఫూరము=[పవా 

వాము. (దృష్టాంతాలం కారము.) 

కించ, 

శా. ధిక్కృృతై ఏవ దశాన్యదర్పదవునం ధీశాలినం వాలినం 

సోఒయం రాతసవర్షనిగవకృ తే సు(గీవ మన్వగహీత్ | 
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టి. ధీ-రహితుండు= మోచన బీనివాండు (ధీర-| హిగుండు =జ్ఞావసంగులకు 
(ప్రియుండు-శ్రీరాముండు, కట్టిండి =కగరినుండు, దిట్టండుజడిట్టిందనము క లవాధ 

డు. (వృల్ర్యన్నుపాసాలంకారము.) 

ఇ. 'నేతువు.--(శ్రీరాములు రావణసంహారమున కై ల౬కకుపోవున పుడు వాన 

రులేత సమ్ముదమునక ట్రించిన వారిధి, ఇందు స్నానయు జేయు వారికి బికలదో న? 

నివారణమై సర్వదా పరిశుద్ధులై యుందురని పురాణము. 

వ్యాననుః,___ 

౫. నఖే? గుణిను దోపావిపష్కూరం కథంకాగ మాని చయసి॥ 66 
అ. గుణిసు=గుణ వంగు లయందు, దోపు | ఆదిప్కా.. రంజ గోస యులను | ఆటో 

సీంచుటను కథంకా రం= ఎట్లు, ఆర చయనీజ చేయు మనా ము, 

విశ్వావనును.__ 
వ. నఖాగిగుణులయందును నోషముల నిటులు నీవు నొనిప్కు 8౧ 

చుచున్నాండవ్లు. 

ఉ, గురా ననత్యో క్షి కి నిరాసహేనో; 

స్వరాజ్య మ గ్యోజసి నరామచ్మంః | 

తృణాయ మే కే నిపుణాయ లే న 

_ఫణాభృదిశో ఎనీ వణాయినుం తమ్! గ 

ఆ, అధ్య! వా సద్దవాండ యును, సః 1 గొను గేద గక లశ | వీరాములడు, 

గురౌజతేం్యడీ యందు, ఆసత్య hf నిదాన | మూతే జ అబస్థమైన మూటను | 

నివారించుటఆను.|.కొా రణము సకరాను, స్వ | ర"జ్యుంజతేవ.! Owen సును త్స 

కాయ జర్భేణయుగా, "మేెసీజతేల విను, ఫణాభృల్ | ఈశః ఆక ఆ సర్ప గుల 
రాజై నఆది శేసుండుహాడ, రంజు గీ రాముని, ఫకాయితుం జ పొగడుటకు, నని 

పుణాయ రే = సమధ్ధుండు శాశయంన్నాండు 1 

ఈ. శీరాముండు తొను అన్న దశ్శులలో "పిస్ణ బాండయ్యూను, బు! 

రనతంజియిచ్చిన శిండుసరాలుచూట అబడ్ధముశాకుండుట క కనకరంభరాగక 
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మైనరాజ్యగునుగూడ గడ్డి ప్ లద గాం దలం కొను, ఆక్షియారాముని ఆజేయినోర్ల 

ఆది శేషుండంకూడ పొగడంజూలవినాండ్ యున్న ఆడు, 

తే, గుగుని విశథో కి నిరసింప, శ గుగుని రాజ్య 

మును దృణమునుగం గన, రాను 1 మూగి రి 

న యుంఖసహ[సంబుగల శేష శ మరా రి వూ! ర 

గను గనుంసొని కొనియాడ $4 గనుగలండా? 

కక. గురుని | నిత! ఇ క్రిజగం[డియొక్క 3 అబద్ధపు +నొటను--పరద్యయ 

ము గయయడను అపవానమును,ఫరనింపక జ పొంగోట్టుట నో , కనక చూడగా, 

వూర్థిగనుజ నంపూర్మ ముగ, 

ఇ. ఫణాభృదీశుండుజ ఆది కేసు డు, ఇత (డు గ దూకళ్యస పజూపతుల (ప 

థమపు తుండు, ఇతండష్పుడును భూభార యును వహించుదు భూ వేనిభ ర్తెన 

యా మహావిస్ణువునకు నివానశయన వావానాది శరీర భేదములతో ఉపచరించు 
గరుత్త్యంతునితో పరమమ్మైతి నలువుచుండు నతండు, 

కించ, 

ఆ. నానిని బలో శ్యినూలిని 

జా(నతి సన్ముగీవ నహీ = ద్య దయమ్ | 

ఆస్ట శుతిశ తై విదిత ౧ 

నుఖ్యకృం తేన దీనబస్థత్వమ్॥ 68 
ఆ, అయంజ ఖగ ండు, వాలిని = వొలి, బల ఊరి మూలినీ = బలిమికీ4 సము 

(దుం గ, జ్యాగతి + సతి జజూగ రూకు.డై యుండ (శా. స్నుగీవపంజను(గీవుని, అగ 

పీత ఆస గసీొం"చెను, (ఆనుట్స యత్ = ఏదిరా బేన*జజానిమేత, ఆస్య= 

ఇతనికి, (్రుతిశర+ విదితం = నూలు వేదాల చేత 4 కెలియంబడుచున్న), దీన. 
బంధుత్వం జ దీనుల యంద లి+ బంధుత్వమ'నెడిగుణము, నువ్య క్షంజ స్పష్ట్రముఅయి 
నది, (ఆర్యాగీతి.) 

తా. బలసంతుండయిన వాలియంండంగ్యా. న్నుగీవుని పర్మిగహించుటవలన 
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ఆ(శ్రీరాయలయందలి వేదాంగ వేద్యమమున దీనబంధున్నగుణ 13 "లియం బడు 

చున్నదని (ముందు కృశానుం డాకేవీంచిన “ ధక్కృల్య ఆనుబానికి నమా 

భానము తేలిపెను, 

ముటీయు ...... 

నే వాలి యండన యుల బల 4 శానియుంస . ల 

సగ జుని ని| ౫ పీంచి యశ ను] స పీ 

ననుజు సు గీవు న్యగ్మవు 4 సణగా ములో 

ది దీనుంంధుడు రాసు జొ నంగ, 

టి. అండకొఅ = సరూస మనకి. స్య [Ag nw, వంగి 

న మెకగల వాడయిన, దీనక్ల జబందుపలస 

కంచే, =~ 

చొ, అం నస్ బన పకవింగం రానూ Rowtis 

నృ a కా ముపీనాను గీ కభీ కుక వీరా ౫ క. క్ సం 

క్ర ల్యాణీం ను ననీమునీనయ నహ ౫ వ్య్యాం కతు రల వసో 

నేది వ మనలోకి కీ నమురగో నానీ బకరా నీళ్ళ yt 

ఆఅ. ౧"మ |; టక స? = brome సూపర నల, టశ్రీసగ ఎవి సరధ eras 

తంజ లల్ల పడును సకన్ ఇ సగ్కన్థల: ee , ohoanh య. నభ ఏల్ న్ ఇ 

భరించు చుండినను, *ద రి, అ. శాల ఇ? కల, ఆ గేసరుళ్ / కంటక న్ స్య 

ఒకానొక, మానుషం ఇమను ష్య సంంధగిమీ?, క తింంకీతిన, అధినం. mis 

శనయించుచ్చు | వీయూంజతిన్మ వీయు ౧ "గ, క గల గీంతం wy నఖ 

కల మైనను, కస్ఫతఆవీఆ ఎవపయుకం యు, సనః మాటను, అమృప్యం ఇసప్రీం౧ 

పనివాండై, వనీంజ అరణ్యమును, ఆసీనయల్ జపొంకిం' ఏను, అదో ఆ కుళ్ళ ర్య 

యు? ఈద్భకఃఇబుపంక, మూనీ జ దూనసంతు (డిన, ఖుమూక్ ఆ బురుపుండు, 

అపగః = నుతీయుక (డు, మేదిన్యాం = భూమియందు ఆవిలో కిక్! కీంణ మొ 
డంబడీనాండా? 
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తా. ఆ శ్రీరాముని యనంఖ్యాతమ్ములెన కల్యాణగుణములు గ ణీించుటు 

కనండు శ క్రీ కలవాయడగును.. వాలీకిమెనలె న మనార్డులుకూడ' ఆగుణ యుల 

లో ఒక'లేశ మెనను నణియించుటకు చాలినవారు కోరు. 

ఇ. (పాేతసుండు= వాలీ కి. - ఈయన | బహాజ్ఞ జే నారదోప కేశ ములోబహుం 

కాల తపన్సమాఫినుండి తనక శె పుట్ట సెట్టలగా my, "వెనుకను చాలా శాలన్సునకు వెను 

క ఆప్రుట్లనుండి=స ధీ dys ఘునుండీ వడలిపచ్చి, వాగన్ క అను శ్వీభత్తో | శీమ్మ దామూ 

యణమును న సంస్కృతే యువ గంఠో బద్ధముగ క బన సుమ స్బప్పిం: సిన మహో సుప. 

వా నసనుగ, లా 

కొ. తగు రఘు రాముని కల్యా 

ఆ గుణగడి కానుగుణగ శ ఆనమును గానిం 

నగ నగు చెననికి? వాళ్ళి 

కి గ నిగ నే గవిగ నుస్వ ( ఫ్ గంచి న్యిన ప మ, 

శీర క్ర ల్యాణ | గుణ | గణ | ఏక |, అనుగుణ ; ౫ ణన మునుజకే బ్యాలే గములే న్ 

గుణ యు బరయొక ఇ 4 సనూానా'ఘునందు | ఒక్క. 43 LEE తిసిన , గక ( శ్రా 

వ్యలిం గాలంకారము). 

గ. తథా౬వి త వియగుణార్డ వక కి గ జీశ సోటిత మూర గ లానూా 

(త మిద ముతభనతా ' శోగస్యకొ॥ 71 

౪, ఠధాజపీజఅట్లమునను, తస్య | (గుణ | అగ్మన కణ | విక నీక ar 

తమజఆంళ 4కలామ్మాగేం ౫ అ (క్రీరానులవిమయెన | సంఖ] చ గంపంటి | (క ల్య్యాణగు 

ఇములయొక | చేశ యులో | ఒళకొంచెనుయొుకటు | కోటి పు ౫ ములలో 

పదాజపహొలై న, ఇదంజ పష, అతజపూజ్యాండ కైన, భవకొజ నీక, శోక 

వ్యంజవిన (దగినది, 

వ. అయిన నతనిగుణముబలనెకి కడలికణములం "జీక చేశ తేక నుం 

దును గోటితమమయిన యంశనమున పోడశక భామా తనము 

నీ కీది వినవలయునది. 



సటిస్పణాంధ్ర, పద్య టీశాకాత్స ర్యేరిహాససహీత ము, 

న్లో కకుత్ స్థకులస ర్యాయ గ్ బ్ర సాగ గనకా సుభ! 

శానల్యానుకృతవాత కల్పన(పనవూన 18 

(పొబ్బుత్స జ్ర. రథాగాగ పరిప్కారహారిన్న్య గః | 

జాన లోచనద్వన్నపు చకోరానన్ల నచం(ద్రమాః॥ 

సంసారమార్లసభ్లూ ర (కొ నచ్యారూ ముహీరునాః। 

సర్వరాశుస బే తాళ సముఇ్చాటన మాన్ని కః ॥ 

కరుణారసకోల కదంబనగుణాలయః [| 

తపోధనజనాకాం కా తీటాకననతోయదః॥ 

విద్యావిహరణో ద్యానం వినయా స్థాన మణ్ణ పః | 

సాలభ్య(సాభ వ్రూత్కగ్ష సమావేశ నివేశనమ్॥ 

సౌదన్వవా దాన్యకయో స్పామానాధిక రణ్యభా; | 

సొముఖ్యముఖ్వభననం సొహోర్ణెక వితర్చి 5|| 

(పనోదలత్మ గః (సాసొదః (వతాపస్య పరాగతిః | 

(పాణ(పతిస్థా క్లిప్లానాం (పసన్నానాం పరాయణమ్ | 

అన: 3 యసమృగ్ట “నా నునగాహానగీరి "కా | 

జము శాస సనజీవోతు గొన, గేవాం జయ(శియః॥ 
దుర్వాద. కం దారిదర్య దర్వీకర ఖేశ్వగః 

తాద్భ కృతాటకా దేహ ధ్యా స్తరాజీవబ్యానః॥ 
న! లాలీ రా 

సుసొవుుమ త్తమాతిజ్జ సంహారనర కేసరీ | 

భాగ్గబాగవాదావాగ్ని పరినూర్జనని రర ః। 

విరాజాఖ్యదు రాన జ్క_ విదావణమహాూవధమ్ | 

ఖరదూవణకించ"క ఖల్లునై కపరక్వథః। 
దురోచనీచ మారీచ చక పబలానలః। 



సటీప్పణాం శే పద్య 4 కా తాత్ప్స క్వేతినోస నహీత ము, 77 

నీళొసరయులనుక్ 4 తరుముగొట్లుటక .భూ+క్ వే చ్యు[కును, (75) కి రుణాగస 

కల్లోల 1 శదంబ4నరుణాలయ? జు కసాగి సళుగాకం + సొప్పయలల+ న 

మూసా యునకు 1. సము దుడుకు, తద ధనజన 1 ఈ కాంత. తటాక ఎనవతోయ 

దః జ మనార్జులయొక్క 1. కోరిక లనెడు | కొలంయలను 1 | కొ యమ్ణేఘ నును 

(36) విద్య. +వీవారణ (ఈ ద్యానం జ సక లపివ్యలనో + రించుట క్రై | [కేడావ 

నమున్కు వినయ! ఆస్థాన | మండప॥ ఇ ఆణ 6కువయను.+ ఆస్థానమున నకు. మంటప 

ముకు, సొలభ్య్య! _పొభస] ఆగారు | సమావేశ + నివేశనం = భ కనులభత 

గయకు. యు 4 (సభుత యొక కై యు, జతీశ యములకు + కూడిక కై + గృృవాము ను 

(77)సొజిన్య వొదోస్య్య॥ మయో | సామానాధిక రణ్య భు ఇ సుజనత్చవు నక్ష 

న్కు దాగ్భిగ్సెమునకును- సమాన స్థా న తోడి | భూమియు, సౌనుఖ్య 1 ముఖ్యభ 

సర సుమున్తుట్యి మున షు. ముకు స్థాన స ను,సొహాోర్డ. 1 ఏక పిత క్ష్ జసుహ్బ్చా ES 

మునకు. | ముఖ్య మైన+ తి స్నాయు! (78) (పని+ద లత్మ్య్యాః4 (పాాసాడః ౫ ఆను 

(గవామ సెడి+లవ్మీ! 4 మీషయును, (సతొపస్య4పరా-, గతిః = (ప్రతాపము 

నక్త - [శేన్సమైన 4-చూర్లమునా, క్షీ క్ష ప్రానాం+ | పాణ్యపతిహ్ఞై జమరణమున నిల Hg 

పడువారికీ.! పాణ! పత స్ట యన్ వాడును, | పపచాల్న నొం 4 పర + అయునం= (సప 

తిఫస్టులన | (శేష్టమిన | సాన యును (79) న నం  నన్భుస్టీనాం | | అనగా 

mr pw దగ్బీ , శె అ అహాయగ హీగుల 1 సమ్ఫృద్ధు ౨% స | సాానేమున క్రి + దోలువు 

న సంభ గ్ా , జీవాతుం జ ఇం్యదునకు.]! జీననొ సుధ మును జయ శి యః. బన్మ్య "A 

నం జ జయంకత్త్నీ శ | జక గనా ముసు,(800దు౧ప్బార | హోర + దారద్భ్య.! | దర్వీకర 

+4 గేళ్వర: = నారంపశక్నముకాన | భయం! రృషిన | లేషిడీయను పాములకు. 

గరుగ్నంగు డును ఇాదృక్ 4 తత్ + తొాటళా + దేనా! ధ్య(ాంతి[ రాజీపబొంధ 

సః = అట్టి (ఆ | తాటక యొక్క | చేహమనెడు.,. చీక టికి 1 నూర్యుండును, (81) సు 

బాహు ను త్తమాతంగ-; సంహార | నర కీనరీ = నుబొహసుండనెజీ. మదఫుకే 

నుంగును. .సందారించుటకు. 3 మేటసంపామును, భొ'ర్లప4 ఆగ సా దావాగ్ని [ప 

రీమార్హన. నిర్ణ లోక ఆ పరశు రె ముని ఆ| గవామ ఈఈ దావాగ్ని సీ. + తోనివేయం 

టకు ప్రవానామును, (ర2)విరాభాఖ్య దురాత్ంక =. మ దొవణ +మహొవ, ధం 
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విరాధుం డను"పీరుగల4.దుర్వా సధినిపో గొట్టుటకి 1 గొప్ప "ొషథ మును, 

ఖర4దూహణ 2. కింపాక ఖండన | ఏక -| పరశ్వత$జఖురు (డు | దూూసపయుందడు ఈ 

నెడు--వివవృకుములను-| ఖం కించుటకు | ముఖ్యమైన | గొడ్డకియ్ను (రక) దుర్లోళ 

నీచ మారీచ 4-కీచక 4. (క బల+ అనిలః జ విడుపరెని | నియుళ , మాననుండ గాడు! 

వెదురున్ప షేమునకు 4. గొప్ప+ nD, గ ం*జస్ట we Beh లోక t ఆక్ 

మణ4ప ర్ల రనీజ జటాయంనునకు. | స్పనద్ద"ది భక ములను | ఆక్ మంచుకొనుట 

క -క మార్గమును, (84) క బస్టమయ | శాసార | క బలీకగ ఆ, ఆస? అక బంధు:ంద సి 

డుం. సరస్సును. మంసటక | తీశణ్బ ప వనయండదయు, శబరీ, స శ్ 4 శిర 1 

ఫారన +జోోత్సి మెం తనయ! అ ఆ ర పెం యొక్కె. | మనస్స నిడు, PEN శర 

తఈ_లనుందలి | వెన్న లయకు. | నెలుంగునా, ( (85) MR, యిక! , TE 

(పశాశ శరత్ ఆగమ; ఐఆంజ"నీయం:?ంముక్క్కా -1 కీ గరు నం | కంట్లుప్తూలు 1 

పిక సంచుట కే | శరత. అపు రాక యు సగ | వాళ, మూతి || బక త్చార 

ఆ-.సమోరణ$ = సమగ్థుల్న సన | వాలియా నేడూ | సును 1 గమ్మవేయుట క { 

వాయువును, (86) సుగ్రీవ | 9:1] సాకి గీజర్. ౧౩గ్య యాకు. సాధనం 
పత్తియు +. కాననోక సాం | సుదినం! వానరులకు | మం చిదిస మును ఈగ రోగ | 

ధునీనాథ+ జాడ్యగోగ 1 చికిత్సకి 8 ఆ అద్దగంపంయాడని | వెయ్యను షు యొక కై | 

జడర్పవ్య్యాధకీ.] వై వె ద్యుండంను, (67) దుష! ఎ కందరి | సమ! CERES TO 

విజృంభ ణం =దుష్టులెన po ముల | సమూావామునకు | (ఆస్ట సహ సుడి మ్రైవిబ్బం 

ఫీంచు! .ధూమేకీతునకు। తమున్యు కుంభకగ్గ | ముడు ఆంధ ధి? Kk సంగ్ * | కుంట 

సంభపః కుంభ క ర్లుని | గర్వామనెడ్ | సముద్ర సును | స్తంభింప తేయంటు క ; KX 

న్యమహామునియు, 88) బబీయః. ౧౩సణ | (పాణ | పూహిర | దరి నా | పః 

బలిష్టం డన 4 రాషణుని- ఎజుణయులసెడ్లి. కలలను [ప లగెటుట క (మాయు * 

ధమును, ఏఫీపణస్య 4 సామ్రాజ్యం ని కాణన 1 నుర దుము। = పభీదయునియుక క. 

+చక్రన ర్లిత్వుమును ఇచ్చుట శై 4కల్పపృ క మును, 88) అయో ధి గ్య ఫర + నా 

కిణాం = ఆల్లోగః అత్యద్భుత -| ఊత్సవఃజఅయో ధస్యపట్టణవు - శ్ర్రీలయుక్క 
“కన్ను లకు గ అళ్యాళ ఎర్యక్ రమైన 4- జేదుకయు శామునమ॥ 2 నుక్త్యఘుని 
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తోనమానడునై న, తేజన్వీ = పతాప ప్రభి 'పముల"బేత తే జరిల్లునట్టి, రామః 

అఇశ్రీరాముండ్కు మమ వాది = నాసునన్సునందు రమతే = |క్రీడించుచు 
న్నాడు, 

అ. ఆర = ఇక్కడ, పనితో చరి తేః = పవిత్ర మైన చరి తముకల, కః 

చిక్ *జఒశానొక, విపళ్చిల్ = విద్వాంసుడైన యీకావ్యకర్ప, ఇత్ధం= ఇట్లు, 
అనుసంధ _ల్రేకిలజ అనుసంధించు చు న్నా (డుక దా? 

వీస మూలిక. 

కాకుళ్ధే ఎకులనిధి $ కా న్తుభరత్నేంబు, 

కాసల్యకృతి కల్ప + గమున నునుము, 

చశర థుగ్భహమునం $ దగు వారి. దత్నంబు, 

జన కాత్య జాతి భోగీ చన చకోర 

చర్మదుండు, సంనృతి శ (శాంతసచ్చాయ[దు, 
వసుర సమువ్వ్బాట నై గమం్యత, 

మురుగగుణార సో? చ్చరదూ ర్యికెల వార్డి, 

మునినునోరథతటా 4 కననఘనము, 

పిద్యావిహృతికృతి స్ట కు ద్యాసవననును, 

మటి సినీపికి మహో * మంటపంబు, 

(పాొభవసౌలభ్య * నై భనభననంబు; 

నుజనతాచాతృితా $ నిజగృవాంబు, 

సౌముఖ్యమునకు నె స్ సయ ముఖ్యసదనంబు, 

సౌహళ్టుమునకు న సమవితర్జి, 

నువసా దమునకు + నుఖద(పాసాదము, 
తీ వ(పతావాత్య $ తిశయగతియ, 

క్షిన్గుల్నవాణ్యప $ తిస్టాపటిన్ధుండు, 

న్ను పపన్న పరాయ * ణఇపభావుం, 
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డనపాయసంశుద్ధి ఫర నగాహదీ రీ , 

యింతే నాము నీ ౫౧| డవిజ ను 

'పేంతువు, దీనతా ఫ్ స్పీఅట ఖగేశంండు, 

తొటకాతనుగను 9 ఫన్సీటలెన గి, 

తత్సుచాహువ్వప ఫ్ దానుణసింహొంబు, 

దమపగ్న ద కథ $ జ్వలనర్యు =: sor 

వీరవిరాధగ 4 దోగుత కొవధి, 

ఖగదూూపణపిన దు + ఖండం, 

నగినీచమారీచ శ ననకీచకొదధ వొగ్ని, 
పటుజిాయువు చందు శ పదము పసి, 

| కారక బంధ కా 4 సాసోగుబకి బన్ని, 

న్స బరహ, న "న గ ఫే వసం రాత, 

సామోరి నవ్వుకే ఫ్ ళ్ళ వ. దాగిన, 

ముదగనాలోను 5 నోగ్గియుంరు, 

సు గీనరాజ్వుసా *+ నమ్మ గియు, వేర వాన 

రానళభీనుమువానూ గృ శ మానిన బు, 

బడనిధిజాడ్టంబు ఫి నడ వడున దుం, 

దున్న రాజి సకోటి $ ధూన ను కీతు 

నును, గుం'్ధక గ్గును $ దనిధి కగస్సు పడు, 

రానణజేనన 1 (గానపతియు., 

దద్విభీమణ గాజ్న + జానామర్శదు, వ 

రకా భ్యాసతీలో చ 3 నోత్సెవంబు, 

శే. నైన జాన జాని స + మూనుః డతను 

తోడ జేజముతోడను $ (గీడనలుపు ] 
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డనపాయసంశుద్ధి ఫర నగాహదీ రిస , 

యింతే నాము నీ ౫౧| డవిజ ను 

'పేంతువు, దీనతా ఫ్ స్పీఅట ఖగేశంండు, 

తొటకాతనుగను 9 పప్పగుతిగ ణి, 

తత్సుచాహువ్వప ఫ్ దానుణసింవొంబు, 

దమపగ్న ద కథ $ జ్వలనర్యు =: sor 

వీరవిరాధగ 4 దోగుత కొవధి, 

ఖగదూూపణపిన దు + ఖండం, 

నగినీచమారీచ శ ననకీచకొదధ వొగ్ని, 
పటుజిాయువు చందు శ పదము పసి, 

| కారక బంధ కా 4 సాసోగుబకి బన్ని, 

న్స బరహ, న "న గ ఫే వసం రాత, 

సామోరి నవ్వుకే ఫ్ ళ్ళ వ. దాగిన, 

ముదగనాలోను 5 నోగ్గియుంరు, 

సు గీనరాజ్వుసా *+ నమ్మ గియు, వేర వాన 

రానళభీనుమువానూ గృ శ మానిన బు, 

బడనిధిజాడ్టంబు ఫి నడ వడున దుం, 

దున్న రాజి సకోటి $ ధూన ను కీతు 

నును, గుం'్ధక గ్గును $ దనిధి కగస్సు పడు, 

రానణజేనన 1 (గానపతియు., 

దద్విభీమణ గాజ్న + జానామర్శదు, వ 

రకా భ్యాసతీలో చ 3 నోత్సెవంబు, 

శే. నైన జాన జాని స + మూనుః డతను 

తోడ జేజముతోడను $ (గీడనలుపు ] 
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కుంభ క రుడు = రావణు తే ముండు, వు మహా(కూరు డె డెయుండియు, 

తపస్సు "జేసీ ఇరము లడుగ ఆశా, దేవతల (పార్థన చెత సరన్వతి వాని వాక్కు_న 
నుండ చాడు నిద కాపంయంనని ముదం సనష్టు"దేసెను. అందువలన సెప్పుడును 

నిదపోవుచు, రామ గౌవణయుద్ధ ములో న్మిద చేపంబడి, ఆశీ రాముల చేత నె 

“యుద్ధ ముశ వంపంబ జను. 

రాసుటంను. _.-61-వన పేజ్ వాాక్తుము. 

వికీ వతం. రీక_ప పేజి నుండును. 

తువానుంండు.-ర్ 9వ కేజి -సింనుయు, 

3ఏంభసంభవుంఘు = ఆగను స్తు పండు ఇతీ(డు ఊిర్చుశినిజూచిన మి తాసర 

TOE గు స స్తలం పీ కుంభ మున జీర, సస పనితో యుడు అుట్రైన మనాక్షి. ఈ 

మన మాంసకూా పులె ఆతిథ్య భ్యాగ గులక ఆతిథ్యము పెట్టి ఇంస్రుచుండు వాతా 

సీల్వులులు అను రా కేసులకు భస్మము చేసన యులొండు; మిస నద్ర ములో మింగి 

యుుణీ దేవతలను 'బొధించుదు.డిన కాలెకీయులను వడలగొట్టుటకై ఆసము 

(దజల కునంతి యును ఆపోశన ముేసి అసముువమును సర్జిలము చేసిన యుతి డు, 

మజఉిియు తనులోతాను ఒకటొకటి వివావపథముకొని నిజ్బంఫిం దుళొనుచున్న 

'మీనుపింధ్యపర్నతిముల ఈో మేయుసర్నగు యు. ఈశోేక సునకి వెలుగుల కలుగక 

పోవునట్లు సూర్య డందులక Fl "పెంగియంన్న (జూచి దేవు శీ తీగందరో 

చేర పోక మువడు నలజడీ యంనుజూచి సంక టసడుచు నీయగ న్త్యు1 (పొర్థందు 

తనం గా అత యుపోయి తనకు శిష్యుండు గానున్న యా మేరువు తన్ను 6 జూచి 

సంక దండ సణామము 'బేరుంగా నీకు మల యసర్చతి సు నకు ఇదోవోయిప 

కిన, వేను నచ్చుదాంక ఏ విష్ణేయుండుమని 'వెప్పీపోయి ఆ మేరువు గఇదవణకు 
న స్తుయుండు నట్టు చ సినయతి డు. 

గ. అ్యత్రకిబపవి త చరి తేః ౩ శ్చిద్విపశ్చి వద్యిసమిస్థి మనుసస్ట తే 
ఆ. ఆరేజషకిరొడ, సవిత్రచరిత్రః = పన్నితిమ్రిన దరితి ముక ల, ప చల్ అ 

ఒకానొక, విపళ్ళ్చిత్ = విద్యాంసుషడన యీ కానక ర్హ ఇర్జింఇషట్లు, ఆకు 

సంధ క్లే కిలజ అనుసంధించుదున్నాండుకదా | 
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వ. ఇట నిటుల నొకను చరితు.డగు నుదీనుణ్ యనుసం[ంచుచు 

స్నవాండాు. 

వ. భ్య్యాయూామి రామ మభిరామగ రా మనస 

ఛారామదఫ్ను పుతిరాను నుేకి రామమ్ 

ఆరావు మద్భునగె రామింసద్దుణ*నా*ం “ క 

అలలే జ! జ. ఓ ఘోరామయన్ను నసుసుశాముగ వని తొంసు Yall 9% 

ఛా. రాము ఖా. ముట'డీహాం వెవాుబలు జాలని 3 జం ధి ముళ్ల 

నుధా,సోము, గీమభుమాధురీనుహిత వా $క్వార సిన సము సం 
గ్రానుస్తోతువిఛభీము భూనునుహీముళా $౫" బ్రంచద్ల్దుణ్య భాజ దా 

రావీన౯ చేనుజు ధ్యేయు జేయుదుని జే! రామోభీరామున్ని నున్. 
టీ, జ్యాగల్ + రేను ధి నుక ఆ ఆ మేలుకొనుదున్న 4 "కేముములకు.]. పాన 

" మైన చాండును, సుధాసాముగ్రీ 4 నుధుమాధురీ + మహిత. + వాళ్ళాం స్య +నిన్సీ 



సటిప శాం ధ ధ్రపద్వ టీకా తాత్ప క్వేతిహోనసహితము, రి ర్ 

ముక = అమృత సమృద్ది చేతను మకరంద మాధుర్యము శేతను 4. నూజితమెన- 
॥ థు ఫి రా 

వా క్యౌరస్య మునకు --పౌలి మేరణెనవా(డుకు, _పాంజణ్ ణా భా) జిత్ ఎ 

(దౌయుర్ = మిక్కి-లియొప్పుచుం డడు.[.గుణ ములకు. పకా శించెడు-! ణా ద్యా 

నవిన మన వాండును, రౌమా-- ఆళి రారు = సకల క్లీ)లకును4- మనోవారు( 

(నును "ద్యయుక్ = ధ్యాస యు చేయందగివవాన లగా, (బృ త్ స్రన్నుపాసా) 

దయాసముదయాలయే ముదధి కొన నే కాననే 

సలాశ నపలాయన( పణయికౌరు శే ఛార్మి { 

సమిాంజసమీోాడీ తే (పనిశ చి తేలి మే స త్తమే 

బలీక్ళతి నలీముకే మనుజధర్తి ణీ _ఎహ్మణి! 98 

అ. దయాసముదయ | అలయే = క జాన మా మునక [| స్థానమైన వాండును, 

శాన సే = అడవియందులహాడ్క ముట్ +. అధిక ఆన శీ= సంగతో సముషఅధికము 

గాల] మొగ ముగ లవొాండును పలాశన +వలాయన -- (పణయికార్తు కేజు 

దాక్కనులను.] తే అమ /గొోట్టుట మందు .సంగిన ౨ విల్ణుకలవా:డును, ధా రికీ డూ 

ధ ర్యుత్తుండును, సమోరజ సరూశిచే = నానుమంగుని చేతి... వొగ డంబడినవాం 

డును, 'బకీక్ళిత [వలీ యుెభీజబలవంతులు లుగ జీయలయితిన వానరులు కలనాడు 

ను ము సుం pe రృ ణీ=మనుస్యు ! Y థర (డును రసముక్ లవొభడును స లె "సే =సర్వ 

| లేసు లమునె స (టఅన్హాణీజపర ఎవ్హాస్వుగూవుండగు ఢశీరాయునియందు, మే జనాః 

మొక్క. చిత్తజసీచి త్తమా ! పవి = (సవేశిందునూ ? ( అఆద్యఅం త్యాను 

[(పొసము. ) 

బొ. అడవలోంగాడ దయతో సంతో వసూనక సున ముఖముతోను రా 

గు లను త అంముట శై వం దుచుండువిం/) తో ను, నానుముంతుండు వేయుసో త 

ముతోను బలవంతులనుగాను జీయంబడజీనవాన నరులతోను, సర్వో శ్ర గుండ 

మనుసు ధక్ష ముతో నె భారి కులదాయుండు పర్మబస్తామైన యా శ్రీరామునియం 

దు ఓమనస్సా ! నీవు _పవేళించుమూ ? 

పం, దయాసపయోధిమైన నాని, శ దానం గాన మోమునళొ 

వరోానురోధి యానపీన * వర్చసూను మోదము! 
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సానుర్ధ విషయమై ఆరాపణుండె దోమగాను, నీవొ సర్వధర్థనంస్థాపనవిప 

య మై మనుస్యు (డవు గాను అయిణిని ఆశ్చర్య యు? 

ఇ. సేొలస్తు నడు=రాషణుడు,—6]1-వ కు మాణడుము. 

"స లే, అస్త్రముయ్యె. దృణము, తృణ § మయ్యె ధనువు, 

ం వయెగట్లు నుతనువు, మె శే ట్టయ్యె నృపతి, 

కపులు భ ఓులైరి, "కా ల్వయ్యెం $ గడలి, యయ 

“రావముుుండు దోమ, నరుండై తె రాను? నీవు, 

ఏ. సుతిసున్సుజ సొగసైన మేనుగలది. స్త్రీ, మెట్టు ఆ స గంటకు సాధన 

CERN Fr 

A అశిలాం[ దప డ్ రగ చరాచగిము కి ౫4 | 
మట. ఆ యు అవాలి వు 

అసర్వభూ 'తాభయ్నవ రశ నసధనుర రన నో 1|| 95 

అ బహ సృకృతితృలై. రతృణీకృత రావ సై కి | 

ఆలం కాతరచేన ౩ పై రలంకావురనాధ్న లే ll 96 

అ. అశిలా |(పొణప., పరైః = తిక | టాణమునిచ్చు. | పా స ఆకలఐెారు 

శానినారునుు, అసర 4 అదర] ము డై జ జంగ మ స్ట్్వర ములకు [మోతే ము 

సిచ్చునాసుు కావ వారును అజర్బ + భూత | అభయ ట్రై = సర్వభూత ములకు -- 

ఆభ యము సిచ్చు* చు కానివాకున్యు అశర్వధనుః.! అర్జనై న్ $ జశివుసధ నుస్సును + 

ఖండీంచువారు కానివా రును, అ(బహ్ల నీ న బలే! తె? . హా | నము గా వేయ. 

బకిన | నృణముకలవ*రు కానినారును రీకృత 4 0వ జ రణము శా చే 

యంబతిన | రొవణుండు క లవారు కొనివారును అలంకో పుర -సాథ కే 1 జలంకా 

పట్టణమును 4సాధం దువాము కానివారునై న్య తేక ల , గాతీర. ; టేవై నే ౩2 మీరుకు 

శె: నగ చేపతలతో, ఆలంణ చెలును, (ఈ సందును అకష్ట్రప్' క కములు.) 

తా, కొతీ (బతికించుటయంను, బి డాబడ సులకును ను క్షీ నచ్చుటయును, 

సక లభు లేయుల కథ యమిచ్చుటయును, ఆశివుసవిబ్లు విలుచుటయును, తృణ 

నును (హ్హా స్త్రుముగ శీయుటయును, ఆరావణునిం దృణముగ నే జేయు 
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మౌ, విథలిత భవ ఖేదా a పె కుళ్జాపా దా 

కాతేని సపదపనో చాక్టీష్ష ష్షచి(తెప్రసాదా 

విములతరతరజ్షా వియుతా మ్యూధిసజ్లా 

విపీత దురితేభ ౦7౫ ఏక్ష్యుతా నుతిగజా॥ 98 
' గ్గ క ౧ 

ళ్, శ్ ఏర. భన! గదా అ “సిన్న ఫన్నము mc 'శీయలయితన సంసార పాప 

తులపలనీ + దుకిషుయులుక అడియు, శప్ష 1 ని కుంద] పూదాజ ఆశయింప బడిన + 
MY ఈలా 

విస్టువుయొక. ఎ సాదములువ లవయుు కొత్ ; విపత్ 1! అపనోదా = పేయంబ 

తీస | ప తులను | గాణ రంచుటక లదియు, కి ప్ల చి తే || పసాదా=క ప్రపడువారి 
౧ట ఎఎ రు 

(యొక్క 1 మునక | నిర ర అత్బముము గలుగ 6చీయునడయు, విమలతిరశితరం 

గా ౨ సుకు పశళుస్థ గుల న ' అలలుకలసయు, వి శుత.! అంబు “ధి [సంగ జ 

(పపస్థ మ్ మున! సము ద దయతో డ్ | సొంగ త్వ యుకొ లదియు, ఏపిత 4 దురీగ) భభ ౦ం"గాజ 

విరింపబడీన4 పాపములకు. భంగము కలుగ జేయుంనదియు.నె న్క గంగా ఇ గం 

గానద్సి ఆత జబక్కండ, సీష్య తాంజదా ౧డంబడులగాః + (అ: త్యానుపాసాలం. 

కస లో 4 
మాలీ! సృ ము.) 

శా విసుపాదోన వము, సంసాగదుకిషుయులును సక లాపగుబును సర వ్ 
fh జ Cre శ్ అలా 

బరచుంములును తొలంగిందయుచు. నిర్మ్మ్యాలములై ౫ యలలనగో దుష్క్కృరులకు చి త్త 

ముగు గ కగందుదు సము, న ఫ"ర్య్య్యమేన యాగం గగన 2 మూ 

కే, తలగ భవఖిద, మభనవనపా + దమునం 'జెలంగి, 

నటి యూపడ, స్స) సా శే దమున మజలయి, 

బపవహంళ భంగ యు. దొనఘ 3 భంగ మైన 

గంగ గనుఃగొను మిదె నిధి ? సంగ నిలను. 

ఓక, అభవపానమునక్ ఇ అపునర్భవు (డును సనాతనుడు నె స విష్ణువ్లుయొ 

గా పొద మునందు, బహుశ 4 భంగ జుచాటా అలలుక బది నిధి.సంగక సము 

(దకుతో +సంగ మయుక ల యైన, 



90 : విశ్వగుణాదర్శము 

కృ ళొనుః,.__. 

గ, ఉవక్షణీయాని భాగీరధీ మాని పానీయాని కిమితి ఏక్షుణేయాని. 

వ. ఉచేతీంపందగు నీభాగీరధీవీర మేమని వీవ్షీంపందగు. 

యతః. 

* 3 5 ఆం వి - లొ a వ. 'మీపాం జని శృరణత స్తు హీరణ్యహార్షు 

ర్లోపాక రణ గురుదడారవిపేన మౌలా | 

బహవో తమాజభిజఏవ నహస్థితిశ్చే 
రీ బి ౧ థి 

ఖ్యతో లయో జడనిఛా కిల గాజ్జవారామ్॥ 100 

అ. యత$=ఏలనంకేు ? యేషాం = ఏగలగాజలములక, హీరణ్యవా రః = 

బంగా గుదెంగయొక్క.., చరణతః = ఆచరణ ముపలన -[కియపలన్క జనిఃతు=జ 

న్శమో; (బవ్మా-ఊ త్తమాంగ +భి వః = (బావ్యాణున శిరస్సును భేదించు వాని 

యొక్చ మాలౌ+ఏవ = తలలో నే గరరుదార వి కేన=గు రుఖభార్యకు--విటు. 

డైన, దోషాకలేణ=దోషములకు స్థాన మైనవానితో, సవానితిః+చ = సవావా 

సమో ; జడా-నిధ్ = పానాదులవలని జడుల యొక _-(దవ్యనిధియందు, ల 

యః = కూడికయొ, గాంగ;వారాం = అట్ల గంశగాసంబంధియెన- జల ములకు, 

(ఆదెయది) ఖ్య్యలే8--కెల= (ప్రభ్యాతముక దా? (అని విరుద్ధార్భము. ) యేసూ = 

ఏగంగాజలములక్, హిరణ్యవా రుః = హిరణ్యక శిప్రు సంహారకు6డెన ఏవిషున్సు 
| ఎది cn జా 

యొక్క), చరణతేః = పాదముఐలన్క జినిః = జన్మమును, [బహో త్రమాంగభిద 

ఏవ=బవ్హాక పొలమును ఛేదించిన శివునజే, మాలౌ.తిలలో, గురుదారవిశుేన= 

జృవాస్పతిపత్నీ జిటుడై న వోషాక రేణ=చం దునితో, సవా న్థీతిశ్చ= సవావా 

సును, జలవిథ"=సము[దమందు, లయః= కలియుటయును, గాంగవారాం= 

ఎద? _ |< x 9 ( | 
ఆగం-గాజల ములకు, ఖ్లాతేః కిల = (ప్రసీద్ద మేక దా?(అనివా న్హవార్థము.) (శ్రేపా 

లంకార, వనంతతిలకవృ త్తములు). 

2 వ . . | 
తా. వేడుక ౩ చ ప్పెడీ స్వదర్హ వ్రైయమ్సు, గుదారగమనము, (ఒహూవాత్యి, 

సురా పానము అనెడి పాఠకములతో డీజలములుగలది యనెడి విరుర్ధార్గః మతో, 
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వాస్తవముగ విష్షుపాదమునంబుట్టి, శివునిశిరస్సున జందునితోలహాడి, సము 

[ద్రసంగమకుతోడి జలములుగలది యనెడి (ప్రస్తు తార్థమతో ను గంగాజలము 

(పశ సమని చెప్పంబడియె. 
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తె. కనకహరణునాచరణానం $ గలిగి _బహ్య 

నిరము దజిగిన వానిజా * శిరమునుండి 

యాగురుకళతవిటుండు దో 3 పాకరుండె 

తోడుగానిది జడనిధి. శ గూడుగంగ. 

టి. కనకవారణు నాచరణానళా గలిగి = బంగారు దొంగలించినవాని దొంగ 

తనమునబుట్టి--హిరణ్యకళి పు సంహారకుండైన విష్ణువు నూర్హ లోక మున వ్యా, 

వీంప6జేసిన యా పాదమునయుట్టై ; గురుక ళతవిటుండు=గురు దార జూరుండు--- 

బృవాస్పతిపత్నీజారుండు, దోపాకరుండు=దోవ యులకు గనియైనవాండు--నిశా. 

కరుండు, జడనిధి= జలనిధి అనుచో “లడయోర భేద: అని వైయాకరణమతేము.. 

ఇ. హరణ్యవా ర్త=హిరణ్యకళిపుసంవా ర్త.----29-ఐ శేజ చూడుము. 

ఇ. దోసాక రుండు=చం[ దు౭డు. ఇత డు ఆతి అననూయలపవు తుండు, నతు 

తరాడా, దక్షపు తిక లై న అళ్సిన్యాదులకు అధిపతి, బుధుడు కుమారుడు ,. 

మళీ యితడు కుందేలును లేడియును ఒడీభోకలవాడు అగుటచే శశాంకుల 

డు మృగాంకు (డు అను పేళ్ళ తోంహాడ కనయబడువాండు. 

ఇ.వందగురువు=బృ్బహస్పతి. _ ఇతండు (బవామాని సప్పుతుండగు అంగిరసుని 

కుమాను(డు, తౌరాపతి, చెనతలకంద అకును ఆచార్యుడు. 

ఇ. దోపాకరమౌళి = చంద శేోఖగు డు. శివుడు ఇతండు (తిమూర్తులలో 

ఒక (డ్కుపార్యతీ జేవికి పెనిమిటి, నుబవాణ్య విఘ్నేశ్చారులతీండి, నంది వావా' 

నముగాన, చందుండు శేఖరముగాను కలిగి (తిపురాసునులను సంహరించిన 

వాండు, పాలసందనున వివము పానము చేసినవాండు, భగిరథునివలన గంగను, 

తలను ధరించినవాడు, (పమథగణములకంతేయు అధిపతిగా నుండునత డు... 
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విశా(వసుః య. 

గ. మందముతే! కింముకుందపా దారవింద మరందధారాధునీమపి 

నిందసి P 1౧1 

వ. ఓరిముంననుతీ! ముకుందపా దారవిందమందలి మక రందథా రా 

రూపిణియగు. నీగంగాధునీకుణింగూడ నిందించుచున్నా(డ 

వేమి ? 

పశ్య... 

వ. గాజ్లాని వారి గరుడ ధ్యజపాదపచ్యాత్. 

ఆవిర్భభూవు రపునకా పునరిన్గువాాళిమ్ | 

నిన్యు ర్విచిత మమృతం సగ రాన్వయంచ 

నాతోధికం భువి పపవ్మితతమం సనుంవా॥ 102 

అ. గాంగాని--వారి = ఈగం గాసంబంధివె న+జలములు, గరుణథ్యుజపా 

దపద్దాత్ = విష్ణు పాపప వృమునుండి, ఆవిర్భభూవుః= ఆవిర్భవించినవి. పునః= 

 మజల్క ఇందుమాళిం = శివుని, ఆఅఫునక్ = పావనపటు చెను. సగ రఅన్నయం 

వ=సగ రువివంశ మునుకూ జ, విచితం = ఆశ్చర్యక రమైన, అమృతేం = మరణము 

లేనిస్వగ్తమున్సు నిన్యుః = భాండించెను. అళః=దీనికం క, అధికం = మించినది 

యు పవ్మితతమం = మిగులపావన మెనదెయు, సమంవా = సమానమైనదియు, 

న=లేదు. 
(వసంతే తిలక వృ త్రము.) 

తా. ఈగంగాజలము పహ్షుపాదమునంబుట్టి, శివుని శిరమును పవ్నితపతిచి, 

సగరద్మకవ ర్తులనుక్ స్వర్షమును భాందించినది కనుక, దీనికంకు పావనమును, 

సమానము నీలోకమున గలదా / 

తే, మురహరాంఘీంని జనియించి, $ పురహరోత్త 

మాంగమును చబావనముచేసి,  యాసగ రుని 

పుత్రశతకము దివి జేర్చె 5 భనినినుండ, 

.. కనుకదీనికి సరిహెచ్చు 9 గలదె? జగతి. 
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టి. మురవారాంఘీ”ని= విష్ణుపాదమునందు, పురవారో _క్రమాంగమును = 

శివునిశిరన్సును, 

ఇ. సగరుడు ఒకచ్మక్రవ ర్తి .- ఇతడు పడ్చకప రులలోనొక (డు, ఇతండు 

చేయు నళ్వమేధయాగ మున అశ్వమును ఇం్చదుండు అపహరించికొనిపోయి 

. వా6చెను. ఇఅది తెలియక ఇతీనివంళస్థులు ఆయశ్బ్చమును వెదుకుచు నెక్కడను 

గనకే పాతాళ మునకు వెదుకంబోయి భూమిచుట్టు [తవ్వుకొనిపోయినందున 

ఆనేలయే ఇదిపజుకు సము[దమై అది సాగరమని చేరుపొండియున్న ది. 

కించ. 

వ. సొ సరతోనుఖవతీ తటినీ సరాగాం 

మూ క్రిర్విధేరివ బిభర్తి సరస్వతీంచ | 
భేద సి (యా౯ బలిజిత శ్పరణారవిన్లాత 

ఆద్యా బభూవ చరమా కిల నాభిపద్దాత్ ॥ 1౧8 

అ. సా=ఆ, తటినీ=నది సర్వతోముఖవతీ = మం చినీరుకలదియు, (నల్ముప 

కాల ముఖములుకలదియు నై ,) విభేఃమూ రః + ఇవ=[బవాయొక్క_-శరీర 

ము--వ లె, సరాగాం=ఎటుపుతో (మతో) సహితమెన, సరస్వతీంచ=స 

రస్వతీనదిని (సరస్వతీదేవిని ), బిభ రి =భరించుచున్న ది. బలిజితః =విష్లువు 

శ 

యొక్క, చరణారవిందాత్ =పాదపద్మమునుండి, ఆద్యా= మొందటిదిగాను;, నా 

భిపదాత్ =బొడ్డు దామరనుండి, చరమా= వెనుక టిడెగాను, బభూవ = ఆయను. 

ఛేవః తు=బభేదమో ఇయాకొ4కిల=ఇ తేకదా? (ఉపమా శ్లేషాలంకారములు 

పసంతతిలకవృ త్రము.) 

తా. ఈనది యావిష్లు పాదమునంబుట్ట జలసమృద్ధితోనుండియు, సరస్వతీ 

నదితో గూడి; ఆ విష్ణు వాఖినింబుట్టి నలుముఖముల కో నుండి సరస్వతీదేవితో. 

గూూడియుండు (బహృమూ్మూర్తివలె నున్నది. 
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తే, వినుము? సర్వతో ముఖముల $ ఏిహ్హుపదియ 

విష్ణునాభిజమూా ర్వి ర్యె $ వెలసి, కోలో సె 

రాగస హీత యె యెన స $ రస్వతి, దితి 

జారియం! ఘీనాభీజ అతా మెనకతన. 

టి. విష్ణుపదిఅ= =గంగయే, విస్తు నాభిజమూ ర యె=(్రన్మమూ ర్రి మె, డితిజూ 

3+అం[ఘి+నాఖిజలెఐ =విహ్లువు యొక), + పాదమందును, + బొడ్డునందును ప్ర ప్ర 

-ట్రైనవియె, తాయు=ఆగంగాసర స్వతులు. 

అవిచ.___ 

G. భాగీరభీం | వాప్టబుధథాః పిక్ళభోస్టి 

జలార్థలిం సాదర మర్పయ స్స్! 

పాపాని సర్వాణి తతః ఫిత్యాణాం 

భవ న్వహో? ద తృ్సజలాళ్ఞలీని॥ 104 

అ. బుధాః= =ద్భనవంతేలు, Ah “గిరథీం=గ౦గానదిని, (పాప్య= చేరి 

భ్యః =పితృచేవరలకు, జలాంజలిం=తర్పణముకు సాదరం= ఆదరముతో, అ 

యంతి=ఇచ్చుచున్నారు. తతః=అొందుపలన, నర్వాణి=స సక లమైన, పాపానిః= 

పాపములు, వీత్య+ణాం= పెతరులక్కు ద త్తజలాంజలీని= ఇయ్య బడిన + తర్ప 

ఇయులుక లవి, ఛవంతి=అవుచున్న వి. అహో = ఆశ్చర్యము 2 

తా. వివేకశాలులు ఈగ ంగాజలముతో ఓితృతర్పణముచేసిరేని ఆవీతరులు 

సకల పాపములనుక్ తర్పణమిచ్చి తొలయింతురు. అదే ఆశ్చర్యము. (ఉపజా 

తీవ చేయు) 

నుతి యు, __- 

శే. జనులు వెతరుల కిల జలాం + జలి మొన ర్హు 

రాదరాన భాగీరథి + యందు, నందు 

వలన బెతరులు. దముపాప 4 ములక నిలక 

చెలి బటాపంచలుగ జలాం * జలీ యొన-ర్రు, 
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అన్యచ్చ. ా  

ఉ. భాగీరథీం యః పటుధీ రువా స్తే 

__ యథ్మాకతున్యాయత ఏపధన్వః | 

'దేవత్వ మేత్య (తిదివే సురాణాం 

భాగీరధీతి వ్యపచేశ మేతి॥ 105 
అ. యః=ఏ, పటుథ్ః = సమర్థ మెన బుద్ధికల వాయు, భాగీరధీం=గంగన, 

జపా గే సె= ఆపాసించుచున్నాడో, ఏపః=ఆయి, ధన్యః= ధన్యుడు, యథా 

క్రతు న్యాయతః = యజ్ఞ రీతి ప కారము, టెవత్పేం= దేవత్వెమునుు, ఏత్య=పొంది, 

(తిదివే=స్వర్షమందు సురాణాం = డెవతేలలో, భాగీరధథీ4ఇతి = భాగీరథీ ఆని 

(ఫీ = అమృతాదిఫాగములు కలవాండు, రథ్ = విమానముకలవాండు అని), 

వ్యప దేశం=౯వ్యపహార మును ఏతి= పొందుచున్నా (డు, 

తా. ఈబాగీరథిని యజ్ఞకర, లలో ఉ పాసించువాండు భాగీ, రధీ అని “పీఠ 
ఉందును. 

మజియును.___ 

తే, ఎతండు భాగీరథిని నుషా శ సించు నతని 
నిదియె భాగీరథీ యని $ పించు దినిని 

నెట్టి దేవత నెవం డుపా f సించువాండె 

యట్టి దేవత యగు నను $ న్యాయమునను, 

టి. ఫాగీరథి= భగీరథునివలనవచ్చిన నది, భాగి = అమృతమున భాగముకల 

వాడు, రథి= చేపయానముకలవాండు. 

కించ... 

న్స సరస్వ త్యాల్షి హై సవితృతన యా లిజ్లీతర్యు రా 

సు స్ఫుర ద్దు చృస్వచ్భా (పకృతి రివ భాతి (తిగుణభాక్ | 

తథా వె వ్యేపా దోపా పనయన పటు స్సా సక లనయా 

(పగల్భం సంసారం (పశమయతి కంసారిపదభూః॥ 106 
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అ. సరస్వతీ ఆశి స్టా= సరస్వతీనదితో కూడి నదియు, సవితృతనయా4ఆ 

లింగతీ[రుురా = యము నానదితో 4 కౌలెలింపంబడి ఉన-౫-[పవావాముకలదియు, 

స్ఫుర త్ +గుచ్చ లా స్వచ్చాఇ పకాళింవెడు -_ పూలగు తీవలె + తెల్లనిదియం 

నెను ఏసా=ఇది, (తిగుణ-ఫాక్ = శుక్ల, పీత, నీలవర్ణ ములను (సత్వ రొజు, 

_స్తమోగుణములను) పొందినది , పకృతిః+ఇవ = మాయ 1 వలె, భాతీ=[పక్యా 

శించుచున్న ది. తథా అవీ= అ మైనను దోవ అపనయవపటుక = సకలదోవ, 

ములనుక్ +పోగెట్టుటయందు + సమర్థమైన, కంసౌారిపదభూః= విష్ణుపాదో 

ద్భవర్దైన గంగ, స్య+-ఆకలన యా=తేన్ను + కూడుట చేత, (ఏగల్భం= సమర్ధ 

మైక, సంసారం = సంసారబంధమును, (పశమయతి = శమింపంజ్రేయు చున్న ది- 

(శిఖరిణీన్ఫ త్తమ) | 

తా. ఈగంగ తాను తెల్లనయ్యు, యమునా సరస (తులతో౧హడి నలుపు 

పశుపు నై సత్వరజ నమోగుణములుగ ల [కుకృతివ లెనుండి యు, సంసారబంధాది 

సర్వదోవములను నారించు దీని నంటినంతమా(త్రమున నే యీసంసారబంధ ము 

పదఠివోవును, 

ముజియు.____ 

ఛా, స్వాంశూశ్వేతిమవముల్ సరస్వతి హరిశ చాభల్ క ళిందాత్యజా 

స్వాంశు శ్యామలివుల్ కొన౯( దిగుణయెశ స్వచ్య్చాంగయీగంగతా 

సంసారాతియున య్యెనొయ్యం_ బక తిక శసాదృళ మెద్భశ కమై 

కంసా రాతి పదాత్త్మ్మజాతియగుటక్ $ ఖండించి పాపచ్చటన్. 

టి, స్వశఅంశు+ క్వేతిమముల్ = తీనకాంతుల తెల్ల (దనములుు, వారి దా 

భల్ =పసప్ర*గాంతులు, కళిందాత్త్మ జూ--స్వ--అంశు + శ్యామలిమల్ = కాళింది 

యనెడి యముచానదికాంతుల మండలి నలుపులు (పకృ్ళతికొ =మాయతో, సా 
దృశ్య మె=సాటిక లిగి. 

ఇ. సవిత్ళతే నయ = నూర్యపు_తియమున, - ఇది నూర్యునివలన కళించవపర్వతము 

నయిట్జై సూర్యతీ నయ అనియు కాళింది అంయు పేకుచెంది బృందావనముమార్ల 

ముగా *పపీహించుచుశ్రీ కృష్ణ క్రీడావిశేషయులకు స్థానమైయుండు యమునానది. 
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నరస్వతి=ఇదియు నొకనది.-_బహావ _ర్తమునకు ఇల్ల గానుండునట్టెడి. 

శా. గామ్బో ర్యేణగ దాధరస్య హృదయం మాధుర్యత _స్తడ్దిరం 

క్వేతిన్నూ చయశ _స్తదీయ మనఘం శైతల్యత స్తత్కృపామ్! 

నై క్కృల్యాతిశ యేన తస్యధిమణాం నిత్య పసాదేన త 

ద్వ క్కృంచానునర న్ని తత్పదభువ్రూ వారానిదారాఇమే! 107 

ఆ, గచాధరన్య = విస్ణువుయుక్క, హృదయం = వాదయమును, తత్ 

వద-భువః = ఆవిష్ణువుయొక్క_-+-పాదమునుండి--పుట్టినట్టి, ఇమే=- ఈ, వారా 

శిడారాః = సముదభార్యమయైనగంగ, గాంఫీర్వేణ = తనగంభీరగుణము చేతను, 
తత్ + సరం = అతనివాక్కును, మాధుర్యతః-= తేన మధురగుణముేతను, 

' తదీయం = ఆకేనిదై , అనమం=నిర్జోవమైను యళః=కీ రి ని ్వేతిన్నాచ=తన 
శ్వేతగుణము చేతను, తత్ -కృపాం= అతనికృపను, జై రీల్యతః=తనశీతలగుణము 

చేతను, తస్య+ ధిషణాం=అతేని-బుద్ధిని, నైర్య ల్య-+-ఆతిశయేన=తననిర్శ లత్వము 

తోడి.గుణాతిశయమువేతను, తత్ (వ క్షించ=ఆతనిముఖమునుక్, నిత్య. 

(పసాదేన=సర్వదా పసన్న గుణము చేతను, అనుసరంతి=అనుసరించుచున్నది. 

తా. ఈగంగ విష్ణుపాదోద్భప యవుటచేత ఆవిష్ణువుయొక్కొ_ వృాదయ, 

వా క్కీ ర్తి, కృపా బుద్ధి, ముఖములను, తనయొక్క_-గాంఫీర్య, మాధుర్య, 

ధావళ్య, శైతల్య, నెర్మల్య, సౌమ్యగుణములతో అనుసరించుచున్న ది. 

మటి యు. 

ఉ. ధైర్య విహారిశ"రిహృదిం $ దత్పది స్వర్ణది పోలి (కాలె గాం 

భీర్యమునక్ ,యశే ంబుకుచి 9 వేరినినిర్ల లతళ౯ామనీవ, నూ 

ధుర్యమువక వవోర చనం, $ దోయదవస్టుని పూర్ణ సత్కృపా 

ధుర్యత జై త్యతత్వనున, శ స్తుత్యముఖేందుని స్ముపసన్నతన్ . 
టి. ఛై ర+విహోరి కౌరి+వ్యాదిక్ = క్రై ర్యముతో + వివారించు + విష్ణువు 

ఈోక్కో_ సాదయయుమ్సు కేశ్ +కదె అ అవిష్ణుపదియైవ్క స్వర్థ ది=గంగ్క శుచి 

జేర్తిని = ధాధక్యాతిశయము చేత, కై త్యత త్త యనక = కై త్యస్వరూపము 

7 
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తో, స్తుత్య-ము ఖేందుని=పొగడందగిన,ముఖచం (దుని. (ఊళ్లేఖాలంకార్వము.) 

కాశీవర్ణ నము, 

(కాశ మోక్ష (పదాయకములయిన స _ఫపుణ్యపట్టణములలో నొకటి. ఇదె 

శివసాన్నిధ్యముపలన విశేషమహిమకలిి, ఇందు మృతించువారికి ము క్తి నిచ్చు, 

చు పరుణ, ఆసీ అనురెండునదులతో. గూడి, పరుణాని, వారుణాసి అనిపేరు 
పొంది గంగయొడ్డున నుండునట్టిది,) 

గ ఇతి బర్ధాజ్టులి ర(గతో౬వలోక్యసానన్షమ్. | 108 

వ. ఆని సాంజలియె యెదుగంజూచి, సానందనుగ, 

ఇం. కానీ సకానీఛవ దిం దగ 

| సౌధ్యాగభాగా బహుస ప్వినాదా | 

ఇన్టై మయూక్రై రియ మన్ద కార 

వ్యుక్ప త్తికూన్యా నివ శేఖ శేన్లో; | 109 

అ. సకాశీభవత్ ఇంద గవాసాధ4అ|గభాగా=సమోపమగుచున్న 4 
స్వర్దలోకముగల-- మేడలయొక్క_ + చెఖాగములు కలదియు బహు+స ప్రి 

నాదా = విస్తారమైన--గుజ్బ ముల + హేహాధ్వనులు కలదియు శివ+ శేఖర 

ఇందోః = శివునికి శిరోభాహణమైన--చం (దునియొక్కు, మయూాయఖై 8 = కిర 

అముల చేత, అంధ కార--వ్యుత్ప త్తి కూ స్యా=కటిక చీశకటియొక్క + పుట్టు 

వే-హీనమైన, ఇయం=ఈ, కాళీ=కాశీపట్టణము, ఇం ధే=_పకాళించుచున్నది. 

(ఇంద్రవ్యజాపృర్హము.) 

తౌ. ఈకాశీపట్ట్రణము మేడల మిందిఫాగములతో స్వర్టలోకమంటుచ్చు 

ఆందలి దేవస్థానమందు. విశ్వనాధుని శిరళ్చం (ద్రకిరణముల చే ర్యా తిలోను సీం 

క్షటియె కనంబడకయున్నది. 

ఆ. అమర నమరలోక $ కువలోకవము ఫీయ 
మోంధిఘిద్రెటిండ్ల $ మింద సభలు 
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శివునిశిరము శశియ $ చిమ్గుచీకటిచిమ్ముం 

గా నమాసనిసిం (బ 4 కాకి కాని. 

టి. అమరక =తగునట్లుగ, శశి; అ=చం[దుండే, అమాసనిసిక = ఆమావా 

, గ్యరా(తిలోంసాడ, (ప్రకాశి= ప్రకాశించునది. 

' కృ శానుః.. 

గ. కిము కే? వయసె ్యాపాపి తవ _స్తవపదమ్. 110 

అ. అరే=ఓరీ, వయన్య= స్నేహితుండా! ఏషా_అసి=- ఈకాశికూడ, తేవ= 

నీకు, _స్తవ్య -పవంచ.కిం=స్తోో తము చేయందగిన+స్థానమా? 

కృ ఇజానుండు._-- 

న, ఏమిరా! చెలికాండ! నీకిదికూడం గానియాడందగిన చోటా? 

పశ్వ.-__ 

ఛా, యేమృష్రాన్నభుజొ గజ్  తమహయారోహాఃస్వ గేహాన్త నే 

మత్తాభిర్మ పీతా భిర(త విహరంత్యా ము _కముక్తా(సజః। 

శే ఘాశాస్ట్రిధరా విరాజ దనడు ద్వాహో విపాహారిణో 

నరి రివ్యంత్యవశాఃస, శొననిలయా నీనా *పిశా చె స్పనుమ్। 

అ. అ|త=ఇక్కు_డ, యే=-ఎవరు, మృష్త అన్న -భజః= =పరిశుద్ధములై న 

ఆన్న ములను 1 భుజించువారును గజా త్రనువాయ-ఆరోహోః = ఏనుగుల 

ను+-నుంచీగుణ్టి ములను + ఎక్కు_ వారును ఆము _క్ష+ముకా (సజః= ఆెల్బంబడిన 

“ము త్యాలదండలు గలవారుననై , స్వ+ గేహ-అంతరే= -రచతమ+ ఇండ్లలో 

పల , మత్తాఖిః= గర్వించియుండు,  మహిలాఖిః= =పట్టపుజేవులతో, ఏవారంతి= ఎవివా. 

కించుచుందురో, -కే=వారు, ఘాేర.అ సి ధరాః=భయంక' రములై న+ఎముక 

లను-ధరించువారును, విరాజత్ +అనడుత్ --వాహాః= (పకాళించెడు- ఎద్దు లా 

వాపానముగా6 గలవారును, విష+ఆహారిణః = విషము-,-ఆహారముగాం గలవా 

రును న ర్మశాననిలయాః=స్మ్మ శాన మే+స్థానముగాం గలవారును, అఆవశాఃఆస్య 
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వశము కానినారునై, నీమై9=నీచములై న, పిశామైః+సమం = టీశాచముల్లతోం 

గాడా న రి ర్రిహ్యంతి= _నటించుచున్నా రు. 

తా. ఇకాడ కై వులంగబు న (డ్రసోపేతమైనయన్నమును విడిచి విషముతి 

నుచు, గజాశ్వములనుపిడ్చి యెద్దునెక్కు_చు, ము త్యాలహారములువిడి చి రయెము 

కదండలు వేశికొనుచు, పట్టపుజేవులనువిడిచి పీశాచములతోలసహాడుకొని యాడు " 

కొనుచుందురు. (ఇక్కడ శివసారూప్యమును జొందుదురని ధ్వన్యర్థము.) 111 

కురాడు?P . == 

సీ. ఎవాష్షడు ష(డసో $ కేతము తినువాడు 

వాం డవ్వెసము తిను శ వాడా యగును, 

ఎ వా్యండు గజవాజు శ లెక్కు_డుగలవాయను 

వాం డెద్దునెక్కె_డు $ వాడె యగును, 

ఎవ్యాండు మేడల $ే యెడ వసించెడువాండు 

వా జెప్పు సుడిగాటి * వాయ యగును, 

ఎవ్యాండు చీరుల ఫీ నదయందు నిడువా(డు 

వా జెమ్ము లెద నిడు శే వాడె యగును, 

తే, అన్నియటులు౨డ నిటనిండు శ నందక త్ర . 

లైన చానలతో నాడు శే నట్టి ధన్యుం 

డట్టి నీచపిశాచుల శ యాటలోన. 

చా నొకండుగ నాడు నెం (| దాంకనైన. 

టు ఇందెంత మొక్కునస్టితికలవాండైననుు ఇట్లు తక్కువస్థితకలవాండగు 

నని తోందు నర్థమునకు ఎట్టివాండైన నిట్టి శిరూప్యమును పొందువాండె యా 

వోనుటు. 

అన్వచ్చ. ---- 

శా, దత్తంసాధుముచే యటేకమపి త క్రైతపభా నాద్భ వేత్ 

కానుంకోటిగుణంభ వాంతరఇకిఖ్యారంత యి త్వాస్థయా. | 
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సటిప్పణాంధ్ర, పద్య టీకాతాత్స క్యేతీహా నహూము, 101 

వాసం పాప్యముహురృహూనిదదతో వాసాంసిజన్నాంత శే 

ళో కాహంత భ జంతిదిగ్భసన తాం హోకా ని గొతుభ్యంన మః 

అ. హేశకాశళి=ఓ కాశీ ! యత్ = ఏది, ఏకం--అపి=ఒక టియెనను, సాధు. 

, ముదే=సక్టురుపుల+సంతోపముకొఅకు, దత్తం = ఇయ్య(బడినదో, తత్ = 

అది, కేత+(పభావాత్ = శే[తముల+ (ప్రఖాపమువలన, "కానుం=బహంూ్య, 

కేటిగుణం=కోటియంత, భన+-అంతంరే= వేలుజన్న మందు, భవేత్ = అగును, 

ఇతి=అని, త్వయి --తు=నీయందో, ఆస్థయా = పట్టుతో, ఖ్యాతం = (పశ స్ప 

మెన, వాసం=స్థానమును, (ప్రాప్య = సంది లేకా = జనులు ముహం = 

పలుమాణు, బపేఖూని= =బహుగాా వాసాంసీ = ప స్త్రములన్కు దవత్ః= ఇచ్చు 

వానై, జన్మ +అంత లే= వేజుజన్మ ములో, హంత = అయ్యో? దెగ్వ్యసనతాం = 

దెగంబరత్వమును, భజంతి =పొందుచున్నారో? తుభ్యం =అట్టి నీకు, నమః = 

నమస్కా_రము. 

శా, అయాశ్నే [తమల పభావముచేత అక్కడక్కడ సక్చురుషుల శేచై న 

నొకటి దానము చేసినమయొడ మజుచటిజన్న్మ ములో అది కోటింతలుూగా అవును. 

అని లోక _పసిద్ధవిధియుండంగా, ఇకర్టాడ 4 ఎన్నెన్నివ స్ప్రము లెపరెపరికి దానము 

"చేసినను, అడి దేుచటిజన, మలో వానిని దిగంబరింగాంజేయును (శివసారూాప్య 

మిచ్చుననుట.) . Te 

మణొక టి ___ 

నే, ఇట నొక టియిచ్చినను తత $ పటినునదిమె 

కోతియగునన నంబర 4 కోటియొసంగు 

వాడు నటుదిగంబరు:డగు 4 వరుస నెసంగు 

కాశి! సేయుదుని దె నమ + స్కా_రమోకు, 

టి. దిగంబరుండు = శివుండు-వ స్త్రహీనుండు, ఎసంగుకాళి= ప్రకాశించున. 

ట్ర క్పీక్రాశ్సీ! (ఇటను పయిపద్యమువలె నే ప్ర తాళ్ళ మునకు ధ్వన్యర్థ ము). 
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వ. వారాణసి! తప్పాయి సదైవ సదోగభూవమూ " 

. వారోగ్యభూమిరితి కామ మలీకవాదః | 

స_న్పస్గుపాం భవతి య్మత్రవపు స్పళూలం 

జన్నా "కేజి జలభారవ దు_త్తమాజ్ఞమ్॥ 118 

అ." వారా నసంటకాళి! య(తే= ఎక్కడ, సంకస్థుషాండవాసమచేయువా 

రికి, జన్నాంతరేవ_పి= మళేయొక జన్మ ముభోయగాడ, పస్; =తరీరము సశూలం= 

కూలరోగముతోడిదిగాను (శూలాయుధముతోడిదిగాను), జా త్రమాంగం=శిర 

స్సు, జలభారవత్ =కై త్వభారముక లదిగాను(జలాతిశయేముకలదిగాను),భపతి= 

అగుచున్నదో, త క=అట్ట్, స4రోగ౫భూామా = రోగసహితమైన భూమిగల 

(సరః"-గ4 భామా = గంగా పవావాముతో ౧సాడిన భూామిగల), త్యయి=నీ 

యందు, ఆరోగ్య+-భూమిః-ఇతి =ఆరోగ్య ముతో డి భూమియని(అ--ర4+ఊ+- 

గ=బిందుమాధవుడను విష్ణువుతోను+ నే తాస్నితోలహూడినావిశ్వనాథుండను 

శివునితోను గూడియుండుటకు+ స్థానమని), సదాశవీవ=ఎప్పుడు నే, కామం= 

బహుగా అలీకా-వాదః = అబద్ధమైన -- [(పవాదము. (వసంతతిలకష్ప _త్తము). 

తా. ఓ కాశీ! ఇక్కుడ వాసముచేయువారికి విరుద్ధార్థ మన శూలరోగ 

శై త్యరోగములు కలిగించియు, ఆరోగ్యము కలుగంజేయుచున్నా పనియు ; వా 

_సవార్థ్య యన శూలిత్య గ 6గాధరత్వములు కలిగించియు, శిపసారూప్యము కలు 

గంజేయుచున్నా ననియు లోకవదంతి, (వ్యాజ స్తుత్యలంకారము),. 

క, కానీ! నిన్నుసరోగను 

వాసిగ సారోగ్యయనెడు $ వాదముగునె? సా 

వాసికి నిటనిచ్చలునగు . 
నాళూలము, జలభరంబు శే నగు మైకా దలవై ౯. 

తి. సరోగ = రోగసహిత (సరగ = జల|పవావాగత) స+ఆరోగ్య 

=. ఆరోగ్యసహిత(మైక౯్ ఆభూలముకా, తీల పక జలభరంబునగుక (ఇటను 

చెయటుల ధ్వన్యర్థయు). - 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకా తాత్స ర్యేతివానసహిత ము. 108 

"విశావనుః.___ 

గ. అనీపుణధివణ ! గుణోదయానువికిమితి దోవీకరోవీ యచే 

త న్నాగరవాసినాభోగినాఒపి యోగినాం [ప్రాప్యం శివసా. 

రూప్యమాప్య తె. 114 

అ. అనిపుణ+ధిషణ = చేర్చు లేనిబుద్ధిగలవాండా! యత్ = ఏది ఏతత్ + 

నగర-+నివాసీనా=-ఈ పట్ట ణయన+-వాసముచేయునట్టి , భోగినా౭._అపి = సకల 

విషయాంతేరము లనుభవించువానిచేతంగాడ, యోగినాం =హాఠాదియోగము 

లుకలవారికి, (పాప్యం = పొందందగిన, శినసారూప్వం = శివునిపలనిము క్తి, 

ఆప్య లే=పొందంబడుచున్నదో, (అట్టి నుణ+ఉదయాం అపి=గుణాతిశయ 

ముల--ఉఊత్స త్రీ లదైనను (దీనిని, కించాఇతి=ఏమని, దోవీకరోపి.= దోషము 

లుగలదిగా. చేయుచున్నావు. 

తౌ. ఈ కాశిలో ఎట్టివిషయాంతరాస _క్రికలవాండయ్యును, వానికి మ 

 హాయోగులు పొందందగినట్టి శివసారూప్యము _క్లికలుగుచుండలా, నీవుబుద్ధిలేక 

దీనికి దోషమును కలిగించుచున్నా వేమి? 

విశావసువు.___. 
కే, నగుణమునయినను దీనిని 

మిగుల గ నతిదోపీ. వేసి ఈ మించెదవే, మా 

నగరమునను గను భోగి యె - 

సంగందగు రరాగియెగను 'శివ $ స్నానాప్వంబు౯. 

టి. వీనిని=ఈకాశిని ఎసంగక్ =అతిశయించుటకు, భోగి+కనుక = సం 

సారానుభపమయుకలవా(డుఫౌందును, 

అత దేహ మపవిితమపాస్య 

న్న చృమృచ్చతివపుః కిలయసు। 

లోచ నేశుచిరవా ప్త నిటాలే 

మస్తకే హరిపడాంబుజటాలే! - 16 
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అ. అ[త=ఈకాశియందు, అపవిత్రం = అపరిశుద్ధ మైన, చేవాం=శరీరము 

న్కు అపాస్యక =విడుచుచు, యస్య= ఏశ రీరమునకు, అవా _ప్ప+నిటాలే= పొం 

దంబడిన-- ఫాల [పదేశముగల, లోచనే=కంకియందు, కచి=అగ్నియు, జటా 

లే=జడలుగల, మ స్తకే = తలయందు, వారపవ+అంబు = విమ్ణుపావతీర్థ మైన 

గంగయు, (కలదో) తత్ = అట్టి, అచ్చం=నిర్హ్మలమైన, వపుః = శరీరమును, 

బుచ్చృతికిల = పౌందుచున్నా (దుగ దా? 

తా. ఈశకాళిలో చెవనికిం గాని తేన మలమూ తేవి శిస్ట మైన శరీరయ వది 

లినయెడల, వానికి నొసట అగ్ని న్నేతమును, జడలతోడి. తేలయందు గంగ 

యును గల శివసారూప్యము కలుగుననుట, 

క, వపు వపవి్మితము తత 
త్య పురుషం డంచే విర క్కి $ ద్యజియించుడు: గాం 

చుం బవ్మితపు వపువున మూ 
రపుందటిం దటినిల్, దృకశాగ్నిం $ దననిటలతటి౯, 

టి వసువు_ శరీరయను, తత్రత్యపురుషుండు = అక ,_డిమనుష్యు(డు, త్య 

జియించుడుక =విడిచినతోడ నే, మూర్భ ఫుందటిక్ - = శిరః ప్రదేశములో, తటి 

నిక్ =నదిని, తననిటలతటిక=తననొసటి[పదేశయలో, దృశాగ్నిక=సే (తా 

సైనిక, కాంచును. 

గ. అదఃపురవానినా మన్నా ప్వే పా ధన్య తా. 116 

అ. అదఃపుర+వాసినాం= ఈపట్టణమున+వాసము చేయువారికి, ఏషూ + 

ఆవీ= ఇదియు, అన్యా=మచేయొక, ధవ్య తా=కృ తార్థత. 

వ. -ఈపురినుండువారి కిదియు మజొకఠిడు శృతార్భతయ. 

ఉ. (పదోవవత్సా ప్త ప్త ఇహ పదోప. 

నటో౭_న్ధ కారివ్య పదేశ నుంతే। 
ద్రకాశయశ్యేవ హీ తారకోద్య 

ద్వర్శాన్న కాం కర్ణ్యనభః. (పబేశే॥. వ కే 
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అ, అంధ కారి+వ్యప దేశం=అంధ కాసురుని శ తుపనియు (అంధకార 

ముగలవాండనియు) పేరిని, (పాప్త పః=పొందినవా6డైన, (పదోష-.నటః =సాయం 

కాలమందుచనటెంచునట్టి, ఏపషుహి= ఈళివుడు కదా? (పదోషవత్ = సాయం 

"కాలమువలెనే, ఇవా= కాశిలో, నృళాం= మనుహ్యులయొక ్మ, అంలే=అం 

త్యకాలనోందు (దినాంతములో), కర్ణ నభః[పదేశే = చెవిలోని ఆకాళపదేళ 

మందు (సర్వవ్యాపియమైన ఆకాశ ప్రదేశమందు), తారకోద్యద్వర్షైన్ = తారక 

మం(తఘందు స్పష్టమైన అకారాది అక్షరములను (నక్షతయులమఎడి కలుగు 

చున్న "కాంతులను, పకాశయతి = |ప్రచురపజచుచున్నాండు. (ఉపజాతి) 

తా. అంధకారముతోం గూడెడు (పదోషకాలము (సాయంకాలము )సర్వ 

వ్యాపియెన ఆకాశమందు, నక్ష(కేయలశకాంతులను (పకాశింపంజేయునట్ల్టు ;అం 

ధకానురుని శత్రువై సాయంసమయమున నటించునట్టి శివుడు ఈకాశిలోని 

మనుస్యు దేహాంత్య కాలమందు చెవిరం[ ధములో తారకమనెడు (పణవములోని 

అకార ఇకార ఉకారములను ఉపదేశము చేయుచున్నా (డు. 

తే, దుప్ప్రదోవనటన నప్పు శ దోషనటుండు, 

కాళిపురమంద కర మంధ శే కారియునయి 

తారకాంతర వర్ణ ముల్ $ తారసిలెడు. 

(పజలక ర్తాంబరంబులం $ | బబలపజుచు. 

టి. దుష్ప్రదోమనటనక =కాంతితగ్గిపోయెడు సాయం కాలపు నడకతో, 

కరముజనిక్కి_లి, తారకాంతరవర్డ ముల్ = తారకమం[త మధ్యాక్షర ములను, 

'తారసి లెడు= చే రెడు,కర క + అంబర౦బులక = (సర్వవ్యాపీయైనఆకాశమునం దు) 

గ, ఇతి గజ్ఞాతీరజనపదం కృత్స్నమవేత్యు సాంజలిబంధం. Tis 

అ. ఇతి =ఇట్లని, గంగాతీరజనపదం=గంగాతీరదేశ మును, కృృత్సృ వ్వైం=సర్వ 

మును 'అవేమ్య=చూచి, సాంజలిబంధం= అంజలిబంధముతో 

వ అని గరిగాతీర్య ప చేశము.. సమ స్తమును సమవలోోకించి: 

యంజలీయుం గావించి. 
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ఉ. (ప్రాతశ_ప్రాత క్లావ్నావీవారి భ క్యా 

(గాహం(గావాం క్త నిత్మక మేభ్యః। 

పుషై. ఎరాద్యం పూరుషం పూజయద్భ షో 

పూతాత్మ భ్యో భూసు ₹భ్యో నమో స్తు! | 119 

ఆ. (పాఠక పాఠః= వతి పాకేకకాలములో, భక్త్యాజ=భ క్తి తో, జావ్న్న 

వీవారి=ఐగంాజలమును, (_గావాం_గావాం=పలుమాటు స్వ్నానమయన (గ్రహించి, 

కప్ప విత్య(కియేభ్యః = అనుస్థి ౦పంబడిన సంధ్యాది నిత్య క్రియలు గలవారును, 

ఆద్యం+వూరుమం= పురాణ పురుషుడే న హరిని వారునిక పుమెః =పువ్వు 

అతో, వూజయద్భ్య్యః=పూ జించువారును పూత, అత్త్మ్యభ్యః=పవి_తమైన మన 

జుగణవారునై న, భూనుశేభ్యః=బావ్మణులకును, నమః = నమస్కారము, 

ఆ కు=తగునూూగుక ? 

శా. ఇట (పతిదినము ఉదయాన గంగాస్నా నముచేనీ. ఫురాణపురుషుం డై న 

వారివిగాని, వారునిగాని పున్నములతో పూజించు పవి తాత్యులైన (బాహ్మాణు 

లకు నమసా్క్కారముం 
- 

శే, వేశువను చేశువను జూహ్న శఏ జలాన 

స్నానమును చేసిచేసి యా 4 చారవిధుల( 

బూగువునినాద్యు. బూవులం శ బూజసేయు 

పోవనుబఐ (బోహణులంగూ రుం శే (బణతిచేసి.. 
జీ నం 

టి. చేంకువనువేయవను=(పతివేయవజాముతో, ప్రణతి = నమసా్యారమును, 

కూ రుక=|ేమింతును. 

కృశానుః, 

గ. కిమేత దేశ వాశినోవి (బాహ్మణాః కేవలం కలిమాహాత్యాక లి 
౧ శీ ఆశీ 

తశ్చా స్రేయచర్యావిపర్యయాః భవతా నమస్కి-9యం తే ? 

పశ్యతావత్ 9 పాయేణాన్య కానీ దేశజనస్య నుచర్యావిపర్యా 

సమ్. 120 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్ప్స ర్వేతిహాససహితము. 107 

అ. కిం=ఏమి? ఏతత్ బేశ_.వాసినోపి = ఈదేశయన- వాసము చేయువాచై. 

నను, (బావాణాః= (బాన్గాణులు, శేపలం=బహుగా, కలి.. -విపర్యయా - కలి 

=కలిపురుషునియొక్క_, మాహాత్మ్మ ్య=మహిమతో, ఆకలిత = కూడుకొన్న, 
శా న్రీగీయ=శా స్పవిహితమైక, చర్యా +నడవడికయొక్క, విపర్యయాః=విప 

రీతత్వముగిలవారై , భపతాజనీచేత, నమస్కి యం లే=నమస్క_రింపంబడుచు 

న్నారు? (పాయేణ=బహుగా, అస్య=ఈ, కాశీదేశజనన్య= కాశీ దేశము జన 

ముయొక్క, సుచర్యా +విపర్యాసం=నడతవ్య త్యాసమును, పశ స్ట తౌవత్ =చూడు? 

తా. ఈదేశపు (వామ్తాణులు బహుగా కలిమవా త్త్వము చేత కాస్త్రాచార 

ములు లేనివానై నను నీచే నమస్క_రింపంబడుచున్నా రె యేల? బహుగా ఈ: 

దేశపు జనులయొక్కా విపరీ తాచారముచూడు? 

వ. కేవలము కలిముహిమచే వఏిధివిహీతమునువిడిచి, విపరీతాణా 

ర(పకారము గల యీ దేశ పు బాహ్వణులును నీచేనమస్కా_ర 

ము చేయంబడువారా ? అదెచూడు? తజుచుగా నీకాళీ 

చేశీయుని యాఇారఏకారమును? 
టి. విధివిహితేమును--శా _స్ట్రానియమితేమును, దేశీయుని= దేశస్టునియొక్క_. 

ఛా, న CINE స్త్రముబ్ద్సతిపరంళూ దావ తై రమ్బుభిః 

స్వాఈాచామీ దేవతొన్స సయతి సై (రంపచత(ోదనమ్! 

ఉచ్చిష్టాన్నబి భేతి యాతి యవనై_ రుచ్చావమై స్పంగతిం 
మాతజ్షాన్నికటాగతానగణయక్- - మార్లా౯ామువుర్లాహశే॥ 

ఆ. (స సద్వంశ్యుండు) శ్రా సె = ఆయుధములతో, జీవతి=జీవించుచున్నా ౯ 

డు, శా _స౦ం=శా స్త)మును, పరం=బహుగా, ఉాజ్షెత=విడుచుచున్నాండు; 

శూ(ద+ఆవ్బాతె ;=శూ(ద్రులచే-. లేంబడిన; అంబుఖిః=నీళ్ల చేత, స్వాతి = 

స్నానముచేయ్మన్నాండు; ఆచామతి=ఆచమించుచున్నాండు,; దేవతాః = 

దేవతలను, స్నపయతి= స్నానము చేయించుచున్నా (డు; సె. గరం= తానుగా, 

ఓీదనం=ఆన్న మను, పదతి=వండుచున్నాండు; ఉచ్చిష్టాత్ =ఎంగిలిసలన్క నవి 
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"భేతి=ఛయపడండ్యు ఉచ్చావనో ః=ఎచ్చుతగ్టులవారై న-నానావిధము'లై న, య 

వై 1=తుజకలతో, సంగతిం=కూడిక' న్కు యాతి=షొందుచున్నా (డు నికట 

ఆగ తాన్ =సమోపమున-వచ్చినట్టి, మాతేంగాన్ =మాలలన్వు అగణయన్ =ఎంచ 

నివా౭డ్రై ; మార్షాక్ =దారులను, ముహుః = పలుమాజం గావాతే = చేరు 

చున్నాండు. ల 

తా. ఈకాశీ వానవు(చాన్తణుండు ఆయుధాలతో జీవించుచు, శాస్త 

చారమునువిడిచిి శూ(దుండుతెచ్చిన నీళ్ళతో స్నానముచేయుచు, ఆచమన 

మచేయుచు, బేవవి[గవాములను స్నానముచేయించుచు. తానుగానే సండు 

కొనుచు ఎంగిలికిని భయపడక, నానావిధపు తుజకలతోంసహాడుచు, దగ్గతీం 

చుచున్న మాలలనుకాడ నెంచక్క సలుమాజు (త్రోవలలో తిరుగుచుండును. 121 

తే శన చ్ర్రమేకాని కాన డే 4 శాస్త్ర మేని 

శ్ శరా దుండు తెచ్చిన $ నీట మునిగి 

పుక్క_లించియు, జేజేలం $ బాస ముంచి 

తను నండియె మెంగిలి $ కిని దలంక 

కరిగి తుజుకల మజుంగి,.యా శ తెరున్సలందు 

నోలి మాలలె | మోలరా * నొదగండిందు. 

టి. జౌసంగక =చకృ్ళాలా, తీలంకక=ఛభయపడక్క ఓలిన్ = వరునగా 

మాల =దస్టరగా. 

కించ. 

నౌ. (పాతక ని కృతాప్ప వూపి. రజకస్ప ప్లాన్ జడో రానఛై ః 
డోఢాన్ కధారయ కే. పటాననుదినం ధృత్వాబహిర్లచ్చతి | 

గ “ర్యా మేచ్చముఖాశుచీ న్స స్స ఎ తిెచస్ప ఫప్ర్వపీనన్నాత్యహోోే 

షజతోప్యుథభుం కృఏవచపలో ముక్తా (పి నవీడతి॥ 122 

అ. 3. జదంయాధుడై, చపలఃఎచంఛలుండై న్క ఏషః= =ఈటబాహ్మృణుండు, (పా 

ఈ=ఉదయాన ) హంత=అయో్యో?క త, [ఆప సవం, అపి= చేసిన నంగా స్నానమే 
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లవాయడు అయినను, రజక- స్స ఎెహ్రౌన్ = =చాకలి చేత తాంకంబడీనవియై, రాస 

ఛై :=గాడిదలచేత, ఊగూన్ =మోయంబడిన)ు పటాన్ = బట్టలను, ధారయ తే= ధ్ 

రించుచున్నాండ్యుధ్భృ త్యా=ధరించి,బహీః= వెలపట ,గచ్భతి=పోవుచున్నాయం, 

. గ త్యా=పోయి, మేచ్చ=ముఖి- అశు-చీక్ = తుఅకలు--మొద లై నఆనాచార 

వేరులను, స్వే ఫీ తిచ= తాయుచునున్నాండు, స్ప హై ప్రాఅపి తాణశియు, నస్నాా 

తి=స్నానమువెయండుు నస్నాత్యఅపి=స్నానము చేయనివాంయయ్యును, అ 

= వెనుక, భుం కే=భుజించుచున్నా(డు, భుకా (పి=భుజించియు, న(వీడతి= 

సీగ్గుపడండు, ఆహో = ఆశ్చర్యము? 

తా. ఇక్కడి (బావాణుండు ఉదయాన స్నానముచేసియు, చాకలవాని 
చేత తాకంబడి గాడిదల చేత తేంబడిన బట్టలను ధరించి వెలుపట తిరుగుచు, 

తురకలు మొదలై నవారిని తాకుచు, స్నానము*చేయకయొ తినుచుండున్యు ఇట్లు 

చపలబుది గలవాండయ్యూును సీగే పడండు. 
థి ౧ 

మణియు..._ . 

ఆ. తగునె? మునిగి చాకి  తాశి గాడిదమోయ 

బట్టదొడి7, దొడింగి 5 జై టికేగె, 

నేగి మేచ్చవితతిం 3 దాంకెం దాశియు నున్క_ 

విడిచె, విడిచి సిగ్గు $ విడిచెం గుడిచి, 

అపి చ... 

క 5 రౌ గాం లి. నీపై ర్లుర్భువనై. కునీభి రవివా నిళ్శజ్కృమ లోకితం 

భుం్తేపం క్రివిదూవ.కె స్పవానరె రజ్తాతవేధాక్షురః |. 
—9 —0 0 OQ ge 

మద్యాస్యాదనమ త్తచి తృ జన తామోాహాయ భీహానత, 
వే _ | ర్ న వ " ల న్య 2 ర్యాణ్యారభ తేశుతి సృృతివ చోదూ రాణ్య సారాణ్యహోో ని 
అ. అజ్ఞాత + వెద+అక్షరః = తెలిసికోబడని+వేదముయొక్క ఒక య 

శరమైనగలవాం డ్రై, సీ: = నీచులై న దుర్యవైై॥ = దుష్టులగు కుబుక లే 

తన్కు శునీభిః అపివా=కుక్కొ_లచేతనుకూడ, ఆలోకితం = చూడయుడినదానిని, 
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ప క్లి_విదూవై ౩ = ప _క్ట్మి_లోదూపషించువానై న, నరైస్సవా = మనుష్యుల 

తేక కూడ, నిశ్ళంకం=జంకు లేకుండ, భుం ే= =తినుచున్నాండు. మద్య+ఆస్వా 

దన+మ త్త+చి త్ర-జనతామోహాయ = కల్లు తాగుట చేత + మదించిన 

సునస్ఫుగలచజన సమావాముయొక్ళొ_--అజానముకొబికు, ఫీ--హానతః= భయము 

+-లేనందుపలన్కశుతి4+స త +వద+దూరాణి = వేదములయు-+-నున్వాదిస్మ ఫే 

తులయు--వాక్యములకు--దూరము'లై ,అసారాణే = నిస్సారములై న, కర్తాణి = 

[క్రియలను ఆరభ తే= ఆరంఫించుచున్నా (డు. 

తొ, ఇక్క-డి(చావ్యాణుండు వేదములో నొకయక్షరమైన నబుగనివాండ 

వుటచేత నీచులై న తురకలును ఆడుకుక్కు_లును చూచిన యన్నమును ప జ. 

దూపషకులై న నీచులతోకూడ జంకులేకుండ తినుచున్నాండు. కట్లతాగి మ 

_తైెక్కిన జనుల స మోసపుచ్చుటకై భయ మనునదిలేకయే, వేదస్యృృతివాక్య 

ములకు దూరములైై నిస్ఫృలములై న (కియలే చేయుచున్నాండు, 128 

ముజేయు,. 

తే. తుజకబబకలుగని, శుని + తుటుములంటి 

దూపితము నన్నమును బం క్రి 4 దూవకులను 

గలసి, తిని, (ఈవి, మత్తిలు స్ట్ ఖలులుమెచ్చు 

రొజరువిధి నిషిద్ధముంజేయు శ కొం. గంబు? 

టె. తుటక బజకలు. దుష్ట్రులె నతుజుకలు, శునికుటుములు = ఆడుకోక్క 

లొనేమావహాములు, ఖలులు=దుష్హాలు, విధినిపిద్ధముక్ = =కా స్త్రనిషేధమునుగూడ, 

ఆపి చ, 

న్లో, క న్యాంకామ ప్యుదూవ్యా (పవిజహ దుదయజ్యావ నామజ్ఞ ఏ 
నాం! | దవ్యాశాపాశ కృష్ణో భమలతి చిరతరం హ న? జేశా. చన 
శేషు 1 అన|ోన్యా శేషవాజ్బా విగలికవయసో రాత్తవా 

లీవ్యవముతో్య్వు | రృన్చుతోోర్వా ఫ్టదతేవం వాకవిధిర భ మూ 
భోకరాకా కోక ోగమ్! 12% 
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అ. అజ్జః = వివేకములేనివాండు, కానుపీ = ఒకానొక, ఉదయత్ +- 

యౌవనాం= కలుగుచున్న వయస్సుగల, ఏనాం కన్యాం = ఈచిన్న దానిని, 

ఉదూవ్యా= సెండ్లియె, (దవ్యాశాపాశకృష్ణః = దుడ్డాస యనెడు దారాల 

"చేత కట్టండి నవా౭డై, (పవిజహాత్ = =విడిచిొట్టుచు, దేశాంతళేషు = చేబుదే 

క్రీమలలో,* చిరతరం=చాల కాలము, (భముతి= తిరుగుచున్నా (డు; వాంత=అ 

య్యా? అన్యోన్య +ఆశ్లేషంవాంఛాచ+విగలిత+వయసోః = ఒకరొకరియొక్కా 

+ఆలింగనమందు-+ కోరిక చేత.తొలయిపోయినశవయస్సుగలవాండై , ఆ త్త 

మాలిన్య ef మతో? = పొందంబడన + వ్యసనమచెడు మలినతమత్ో థి మ్మ్మ్ 

మనస్సుగలవానై న, దంపతోోః = దంపతులకు, ఉభయోః-+లోకరొూూః= ఈ 

రెండులోకములలోను, శోకయోగం = దుకిఖసంబంధమును, వాతవిధిః= చెడు 

దైవము, ఏవం= ఇట్లు, వ్యాదితే = ఇచ్చెను, 

తౌ. ఇక్కడ అవి వేకియైనవాండు మంచిగుణములుగల దె నను పెండ్లి చేసి 

కొని పయసువచ్చిన దై నప్పటికిని విడిచిపెట్టి (ద్రవ్యాశ చేత చాలాకాలమువణకు 

చేశాంతరములలో తిరుగుచుండును, ఇట్లు ఒకరితోనొకరికి భోగములేక వయ 

స్సుగడచిపోయి మనస్సున వ్య సనపడుచుండు ఈదేశపు దంపతులకు సంసార 

సౌఖ్యము లేనియట్లు పొడుదై నము చేయును గదా? 

మజి యును. 

చ. అరుదగుక న్నెంబెండ్లి యయి, $ యప్పుడ వచ్చిన యోవనంబూధా 
మరసియు, వేబుడేశమున $ కర్గనమార్థన మెప్పు(౫ రమ," 

యరుగుదురిందుల గొందల మెళశయందుదురందరుసాంపుదంవతులొ 

పరమునంగాకో, గాకిసాముక పట్టున నుక్, పధిరానాగ వళే్యే'లే . 

టి. అర్థసమార్థనముజద్రవ్యసంపాదనము, కర్ణమై= కార్యమై, కొందలమె= 
దుకిఖమె, సొంఫ్రఅందర్సు విధియోగవళ్యు లై =మై వయోగమునకు వక్ష రై 

అపిత,.... ష్ 

వాధీ తే (తజనో య్లుదిక క్విదధీ తే న్ శే సవ్యాసేవా?. 
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దున్తక్కేషు (శాన్యుతి దూరీకురుతే శుకి సృతినుతర్థా౯॥! 
ఆ. అత్ర=ఈకాశిలో, జనః=(బౌహ్మణుండు, న అధీ తే=అధ్యయనముచే 

రకండు, క లే=నూటిలో వై ర, సవా సేవా=వేయింటిలో వై న కశ్చిత్ =ఒకా 

వొళండు, అధీ లేయది=అధ్యయనము చేయుచున్నాండేని, దు _స్పర్కేమ=సా 

ఛారణరేర్కో_ములలో, (శ్రామ్యతి=అలుపుపడుచున్నా (డు; (శుతిాస్మ తా ॥ 

కరర్థా కాజ కుతిస్తృతుల సంబంధమైన తర్యములను, దూరీకురు తే=దూ 

రముచేయుచున్నాండు. 

తా. ఇక్కూడి (చావ్వాణుండు అధ్యయనముచేయకున్నను నూటిల్మోనెనను 

ఒకండు గాతమాదితేర్నా_ములను చదివిననుు (కుతిస్యృతిసంబంధము లైన శారీర 

కాది తర్కొ_ములను చదువండు. 125 

మణటియును, 

క, వడి నెవండును జదువండిట 

విడివడి యెవండేనిం జదువు  వేయిట, వాడె 

ప్పుడు గాతము దు_స్తర్క_మె, 

ముడివడ శారీరతర్మ_ $ మునె కొనం డొకండెన్. 

ట్, విడవడ్=స్ఫతం తేపడి, ముడిసడన్ =శాంతేపడునట్లుగా, 

విశాషవసుః.— 

గ. "కష్టము? (వాహణనిం దాంశ్ళణ్యత కంప తే మేహృదయం, 

య_స్త్వరూపన్య స్తనుచ ర్యావిపర్యయః, సవవక లేరనదో, 

ఫోన (బాహ్హణానాం, కతాయుగే-కా _రయుగ౦ చారి(తంకు 

(తనోమసంభ్లొవ్య కే, దురితలతికోపఘ్నా యి తా క్యాడుర్ణయః 
ఖలుక లి 126 

ఆ. పక, కష్టంజావ్యాయ్యము, [బోక్ళంరింధోం = భోవ్మాణల 
నిిదమ్మే కృళ్వార్ ఆని కూచున్న "మే=ఐనాయుక్కు కూదయంఇకహుకళ్ను, కం 
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పలే=వణంకుచున్నది. య$= ఏద్ద, తయం= =నీ చేత, ఉజపన్య స్త సక = ఉపన్యసింపం 

బడిన, సుచర్యా-విపర్యయః = మంచినడవడిక కకు-వ్య త్యాసమో, సఏవ=అదే, 

కలేః-_ఏవ= =కలియొక్కా_యే, దోషః=దోషము. _కొవాణానాం=బావాణుల 

యొక్క, నదోప్కు = దోషముకాదచు. కలౌయంగే = కలియుగములో, కార్త 

యుగం= క్రతీయుగసంబంధమైన, చారి(తం= చరితము కుుతనామ+సంభా 

వ్యలే= ఎకుడ శతలంపంబడుచున్నది? దురితలతి కా.ఉపఫఘ్నూయితఆత్తా 
ఇపాపముల నెడు-తీ.₹లకు--అఆసరపలెయున్న స్వరూపముగల్క కలి;=కలిఫురు 
షుండు, దుర్జ యః ఖలు = గెలుపంగూడనివాండుగ చా. 

తా. ఏమిరాయిది? (చావాణులను దూపించుటను వినుచున్న నామనస్సు 
వణకుచున్న ది. నీవు చెప్పిన యామంచినడపడికకు విరోధము కలిపురుషుని దో 

ప మేగాని (బామ్మాణులదికాదు. ఈకలియుగములో కృతయుగమయుయొక్క_ 
నడవడిక యెక్కొ_డ తలంప(బడుచున్నది. తీరాలకు ఆధారప్పక్షమువ లె సకల 

దోషములకు ఆధారస్వరూపుండయిన యాకలిపురుషుం డేవనికి జయింపంగూ 

డినవా6ండగును? ' 

విశ్వావసు; 

వ. ఒశే? అన్యాయ్యము ఈ బెొహణనిందనువిని నామనసు 
త త్తరించుచున్నయది. నీవుచెప్పిన యాయీయాచారవికా 

రము కలిదోవపం కారమునం గలదియీకాని; యీ బ్రాహ్మ 

ణులది కానేకాదు. 

(క. కలి యుగమునం గృతయుగమున: 

గల చరితము నెక్కజేని.$ గలది? తలంపకా 
గభలిగలుపషలతె"ఘుములకు6€ 

గెలయకుల గలపట్టుగొము, 4 ె లువయ వశ మేం 

పళ §— 

శా, హార ర్మ స్థాన మధర్శ కర నక తే స్టర్యానఛర్యాసనం 

8 
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శా స్త్రస్తోమలలాటభూలివఏీలయ శా ని స్సృవానామపీ | 
సరాష్గన్నాయవ-చస్పమాపనదినం సంస్థా సదర్భావిఛే 
రర్భా శాజనిభూ రభూదిహా ముహోన ర్థావహాేయం కలిః. 127 

అ. “దువాత్-అనర్భ _ఆవవాః = నొప్పయగప+అనర్థ మలనుకలిగించుచు 

న్న అయంకలిః= ఈక వీయుగము, ఇవా=ఇక్కు_డ, అధర్మ +కర్ళో బలే తేః= 

ధర్మ కీంనము లె లీ నగ్యకియలయొక్క_+-సమూవామునకు, హార ర స్థానం= మేడవం 

టిదియు; దుర్తానాభర్మ +ఆసనం= దురభిహాన మునకు! బంగారుమయమయిన+ 

పీఠమును శా స్త్ర+ సోము లలాటథూ లిపి? లయః = శ్రా స్ర్రముల+సమూవాము 

మయొక్క_+ఫాల | పదేశముందలి+- వాంతకు+నాశమును, సవానాం+-అపి= యజ్ఞ 

ములకుకూడ, శాంతి = ముగింపును సర్వ+-ఆఅఆమ్నాయవచః+సమాపనదినం = సకల 

మైన+వేద వాక్య ములకు + ముగింపుదినమును, సత్ -అర్బా+వి ఛే౩=మం-చి--పూ 

జూఏిషయముల-నియమమునకు, సంస్థా=సమా ప్టియు, అర్థ--ఆళాచజనిభూః = 

(చవ్య+-ఆశకు+జన్న భూమియు, అభూత్ = అయ్యొను. 

తా. ఈకలియుగము పాపనులకు మేడౌాను, దురఖిమానమునకు పీఠము 

గాను, శాస్త స ములకు నాశముూానుు యజ ములకు విడుప్రగాను, వేదవాక్యము 

లకు ముగింపుగాను, వూజాపిధికిని ముగింప్రుగాను, (ద్రవ్యాశలశే జన్న్య భూమిగా 

న్కు కనంబడి అనడ్థృముల సే యిచ్చునదిగానున్న ది. 

వరాడు;_ 

నీ అన్యాయములవిల $ సన్యాయహార్య ము, 

దురభిమానముల కళశీరు ర పుగ దై, 

వా స్తృంబులకును నా 4 నలవాలతుడువేను, 

సవనివహాములకు 4 శాంతిక రము, 

సకలాగముముల కె  నళససమా పనదిన, 

మర్నావిధులచర్చ $ కగునమా ప్పి, 

ఢనతృవ్గలకు బుట్టు $ స్థలమును నట్టుల 
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యగును బృథ్విని నన శీ న్ధానహంబు, 

తే, గానం “గలిగలువములకు. 4 ? గాన్నుదల్లి ం 

మైనదానన సకలస $ సా సా వులును 

చారునాణుయి సరితప్పి 4 తజణీయు. దప్పి 

యుందు కిందులనేమి? ము $ తెందు(గలిని, 

టి, విలసత్ -న్వ్యాయ+వార్డ న్రము=ప్రకాశించు+న్యాయములకు-_ మేడ, 

చ్యాయ్యస్థానము, కర్చురపుగద్దె=బంగార పుపిఠము, సన హాయుఎ నం పడ్డ న 

మూవాములక్కు ఎసంగు=అతిశయించు, ' సమాపనదిన ము= అమా వాస్య, చ కర 

కార్యమునకు, తృస్థలకు=ఆశలకు, పృశథ్విని=భూమియందు. 

శ్లో. వతాదృ శే కలియుగే-పి శ తేషు కశ్చిత్ 

జాతాదరో జగతి యశ్శుృతిమూర్ష వవ 

యత్కి_ఖ్చి దాచరతి పాత్ర మసా స్తుతీనాం 

_ శ్లాఘ్యం మితాపమవి కిం న మరా సర క్పేత్ | 128 

1 అ. ఏతాద్భశే=ఇటువంటి, కలియు గపి=క లియుగములోంగూడ, శ తేషు= 

నూటిలో, కశ్చిత్ =ఒకానొకండు, యః=ఎపండు గాన్తి జగతి=లోకములో, 

(శుతిమార్జఏవ= వేదనూర్లములో సే, జాతాదరః = పుట్టిన ఆదరముకలవాందోే, 

అసా= ఈ స్తుతీనాంప్మాతం= స్లో_తార్హండె (డెనవాండు, యత్ కించిత్ = ఏడాన 

కాంత, ఆచరోతీ= =నడుచుచున్నాండు; మకా నీరు లేనిభూామిలో] మిత ఆహము 

పె=కొద్దిమైన+జలముగలదెయైనను, సరఃచెత్ =తటాకమున్నయొడల, శ్లాఘ్యం = 

కొనియాడ దగినది, నకిం=కాదా? 

_ తా, ఇట్టికలియుగములోంహడ ఒకా నొకండు వేవమార్దములయండు ఆక 

రముక లిగి, ఏమైన కొంత సతి.) య జరివినవా6 డయ్యె నేని, వాండు నిరుే లన 

భూమిలో కొద్డినీరుగల తటాకమైనం గొనియాడందగినయక్షై స్వా తపా(తంం 

డగును. | 
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"జే. ఇట్టికలి నూట నొకండేని 4 యెొట్టిదేని 

జేవస 5రణిన చరియించు శ నాదరమున 

జగతి నుతుండగు నతణా, ని శర ర లధరణిని 

జలజలాన య నుల౯తేని స శ్లాఖ్యు వమువని,. 

టి. ఎఅలజలాశయము= నీటితోడి తటాకము, అలంతి+ఏని=కొట్ట్ ది+ యైనను, 

(గోగు 2 మునిం అనెడిప పద్యములో దూపషణమును ఇట పంవారించురున్నా(డు.) 

కించ; 

శ్రా, రే కాయస్లజనాశ్చ 'యేనృపసుతా యేచదిజా కృ న్ర్రీణః 

"వేయా షదనుసృత్యనిర్ష యత యాశుష్కా_ంసురుప్కా-ధిపా౯ 

చేదాన్ భూవిసురాంశ్చ పా న్తికృతిన స్తేచేత్ గృ సేపాస లే 

బ్రాహణ్యాయజలాళ్ట్యలిః 8కిల భుపి నార! పృ చేయాభ వేత్ l 

జ ((సౌరేర్ హంత అనేదానికి పరిహారము) యే,శాయస్థజనాశ్చ= గ్రా 

మకర్ణ్య మువారెవరో, యీన్సపసు తాః =రాజపు (తులెవరో. యేచ+శ స్తీణః+ద్వి 

జాక ౬ “ ఆయుధములతో జీవించునటి _బావ్మణులెవరో, "లే= అట్టియీ మూడు 

విఫముబవారును, యత్నాన్ = (పయత్నముతో, నిర్భ్ణయతేయా= “వయాహీనత 

వేళ శుస్మూ_న్ =శషి్కి.ంచిపోయిన, కురుష్యూధిపాకా = = తురకరాజులను 

అనుస్సత్య = అనుసరించి, 'జేవాక = దేవతలను, భూమిసురాంశ్చృ = (గ్రూహ్మాణు 

అశుకొ, పాంతి= రక్షించుచున్నా్నారు. B= అట్ట, కృతినః = పుణ్యాత్ములు గృ 

బీంహు= ఇండ్లలో, ఆస తేచేక్ =ఉండినేని, (బావాణ్యాయ = (చావాణకర్ణ 

జ లక్ష = పాజ్ఞుల చేత, భవి =భూామిలో,జలాంజలీః = తర్పణము, (పదే 

యః = ఎ ఇయ్యందగినది, భవేత్ కిల=అగునుగ దా? 

తొ కర్ణ మువారును, రాజులును, ఆయుధ వ్యాపారులై న _బావ్యాణులు 

స్తు తురక శాజులనుజేరి, చేవార్చనలను, (చాహ్గణులనుం గాపాడుచున్నారు. 

అట్రపుణ్యాశ్ము లింటవచ్చినయెడల, ఆ భావ్మాణులకు దానాది(కియలయందూ 

(పొజ్బ లుకూడ తర్పణ మిచ్చుచున్నాారుగ చా? 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకాతాత్స ర్వేతిహోససహిక ము, 117 

మణి యు: 

మ. కరణాల్ రాకొనురుల్క_రోపక రణాల్ $ కాశికా దిజాతీడ్లణాల్. 
కరుణాహీనుల నాతురుహ్క_ఘునులక ేగాంతీంచిరకీంచెనర్ 
నిరతిక వేల్పుల నేలపల్పుల, నికకా 4 ఏోేదినం బండ్ల నుం 

దురెమే,నండబు వేజలాంజలియొన కుర్బావ్మాణశేణికికా . 

ట్. ద్విజాతీడ్డణాలు = (బావాణ। శేష్టుల సమావాములు, కరోపకరణాలు = 

వా _స్తములందు శస్వాది సాధనములు గలవానై, కాంక్షీంచి=అ పేక్షీం-చి-_అను 

సరించి నిరశికొ=ఆస క్రితో, అందలుక్ = ఈకాశీబేశరాజులును - (వొన్మాణు 
లును వేక౯=తక్షణ మే. ప. . 

గ సర్వతోదృష్టిం పుసార్యసప్లాఘం,  ' | 130 
వ. అంతటనుంజూపు, వ్యాపింపంజేని సో తముతోన. 
శా, ఆశ్సాన్హాను వసున్ధధ రాను యవనై రాసేతుపామాచలమ్ 

విదాాణే వీతిభృద్దణే వికరుణే నిదాతి నారాయతే | 
నిర్విఘ్నపుస శె కలావవీ బలా న్నిష్కంటక ౦ వైదికమ్ 

పన్ధానం కిల తతంత్రతం పరిపా త్యెకోహి లోకోత తృరః॥ 181 
అ. యన్ననై 8= తుఆఅకలలేత, ఆనేతుపపై మామాచలం = సితుహి హామాచలపర్యంత 

ము, పనుంధరాసు-భూములు, ఆ(కాంతాసు= ఆకమింపంబడంచుండం, శతి 

భృల్ +గణే=రాజుల సమావాము, వి దా కే=పరుగిడుచుండంగ,నారాయ జే డా 

నారాయణుడు వికరుకో=నయలేనివా౭డై , ని దాతి =నిదురించుచుండగ, క 

లౌఅపి=కలియును, నిర్విమ్ను+_పసరే=విఘ్నములేని--వ్యా _ప్రేకలిగియుండంగ, 
లోకో త్తర్క=లోకములో (శేస్టుండు, ఏకః =ఒకండై నను, బలాత్ =బలసంతము 

గృ నిష్య్రంటకం=నిరాటంకముగ్య వై దికం= వేదవిహిత మైన, పంథానం=మార్మ 

మును, తతత త=అకృ్ళడక్కృ_డ, పరిపాతికిల = పరిషప్తాలించుచున్నాండుగవ? 

తా. తురకలు సకలబేశములును ఆ(క్ర్షమించుకొనియు, రాజులు పారిపో 
యియు, నారాయణు(డు కనిక్లర మేలేక నిదురించుచును, ఈకల్తియుగమునాడ 
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నిరాటంకముగ వ్యాపించుచునుండంగ్య బలా త్మా_రముగ నిర్విధ్ను మైన వేదమా 
ర్హమును ఈకాళిలో అక్కడక్కడ లోక శేష్టుండగు నొక౭డై న నడుచుకొను 

చున్నాండుగ దా? ? 

"జే. శుజక లాసేతుశీ తాదిం $ పరగ, విపుల 
నృపుల పరుగిడ, నకరఠరుణుం $ డపుడ నిదుర గ “ 

కరార హరి, మోాజుం గలి కంతి $ సారసరణి 
కొక(డె లోకో తరుం డిటం చా  లకుండు కదర? 

టి. విప్రులక్ =భూమియందు, నృపుల=రాజులే, నిదురకూరక =యోగని 

(దలో ఈయవస్థను విచారింపకయుండ ల. 

సేశుహిమాచలములు._ సేతువు (61) పేజియాడు? హిమాచ 

అము--- పొ వామనత్పర్వతము, ఇది సర్వపర్వతములకునురాజ్టు మేనకామనోర 

మలకు పతి, నారివలన మే గం-గాపార్వతులను కూంతురులనుగా కనుంగొనెను. 

పునస్పశ్లైఘం;_ 

న్లో, త్వజతు విపాత మేత ద్లేశవాస్ నిషిద్ధం 

భజతు తదపి లోకే నా స్తిధన్య న్పవన్యః 

(తియుగపదనఖ (నీద త్తశుద్ధ ర్యదశ్తే 
లగతి దురితభ చ్చే లగ్న కో గాజ్జపూరః॥ . 132 

అ. ఏకబ్దేశచాీ_ఈకాక్క జేళమున వసించునతండు, విహితం= వేదవిపాత 

మైన కర్మ న్కు త్యజతు= విడిచునుగాక్కు నిషిద్ధంచ-నిషిద్ధ మైనకర్శ న్కు భజతు= 

అనుసరించునుగాక, తేదపీ = అక్హైననుు యత్ +అంగే = ఎవని అపయవము 

లో (తియుగ.. శుద్ధి = త్రియుగ= విష్టువుయొక్క_, పదనఖ= కాలిగోర్గ యొ 

కు, శ= _కాంతి'చేకే, ద త్ర= = షయ్యంబడినుశుద్ధిః= =పరిశుద్ధిగలదియై, మరితభ్లం 

“స=పాప నాశనవిషయమై, అగ్నకః= =చేరినచై న, గాంగవూర- గంగా(పవా 

వాకు, లగతీ= _చేరుచున్నదే?, (అట్ట్రళత్ +అన్యః= = వానికంతు ముణీయికడు, 

ధన్యః=కృ తార్గుండు, లోెకే=-లోకములో, నా స్ట్=లేండు. 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా కాత్స శ్వేతిహాససహితము. 119 

తొ. ఈ కాశీదేశవాసీయునవానియొక్క_ శరీరమందు విస్థుపాదమునం 

బుట్టి సకలపాప పవారమైన గంగాజలము అంటుటమాతమువేతనె వాడు 

వేదవిహితమైన కర్శనువిడిచి, నిషిద్ధమైనకర్శ ను అనుష్టించినను, లోకమందు 

వానికం కు మించినకృ తౌర్థం డుండండు. 

కే, వందుగలవాండు శాస్త్ర వి * హితము విడుచు 

గాని, తా నిషిద్ధము సే నుం గాని, వాని 

కంెకు నన్యుండు ధన్యుండు శీ కలంటె? విష్ణు 

పడి పమితము గా(తము 4 పదిల మగుట, 

టి. గా తము=శరీరము, విష్థుపదిపవి తము=గం”గాజలము-చేత పావనమైన, 

పదిలము=భ (ద్రమెనది. . 

ఇ. (తియుగపదముజ విష్ణుపాదము. ---భ గవచ్ళష్టార్భమువలె సడ్డుకాశ్వర్య 

ములు కలవిష్ణునిపాదము, వడ్డుణములు--జ్టానళ క్రీఐవోర్యకేవోః వీర్యములు 

చూడు? మొదటివృ క్ర తము. 

న్లో. (పౌభేషు గాడేషు చకాన్యకుచ్టే 

వ్వగాధ మేభధేషుచ మెథిలేషు | 

అన్యేషు సల్సే గమ బుభేషు ధన్వే 

ప్వద్యాపి జీవం త్యధిభూమి విద్యాః। 138 

అ. (పౌథేమ=సమర్థ్ములె, అగాధ మేధేషు=లోేం తై న బుద్ధిని శేషముగ 

లు గెడేపు=గెడులును, కాన్యకుబ్దేషు=క న్యాకుబ్బమువారును, మైథిలేపుచ= 

మిథిలాపురమువారును, అ న్యేషు= ఇతరు లై న, సత్సు=సత్పురుషులగు ఏషు= 

ఈ, బుధేషు=పండితు లైన, ధస్యేహు= కృతాధ్ధలయందు, అద్యాపి= ఇప్పటికిని, 

విద్యాః= “సకలవిద్యలును, అధిభూమి= భూమిలో, జీవంతి =జీవించుచున్నవి. 

' శా. గౌడులందును, కన్యాకుబ్దులందును, మెథిలులందును, మజీయు నితేర 

మహోపండితులయందును ఇప్పటికిని సక 'లవిద్యలును (పకాశించుచున్న వి. 
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తే, కాన్యకుబ్దులు, నల(పౌఢ $ గౌడులును, న 

గాధమేథులు మెథిల $ | సాథమికులు 

మజియు నన్వులు ధన్యులు $ ముజియం జదివి 

గలిని గళలన్ని మనియుండం 3 గలిగి చెలలా. 

టి. (పాథమికులు=మైఢిలులలో ప పథములు, మనియుండకొ = జీవించియుం 

డునట్లుగా, 

గ. ఇదంతావ దవ ేహి? 134 

వ. ఈయదియంత యు నవధానమున వినుము? 

ఇం గాడులు= గ్ "డ దేశస్థులు--అనంగా వంగ దేశస్థులు, వీరు పంచగాడులలో 

నివారు. 

ఇ. కాన్యకుబ్దులు= క న్యాకుస్ద దేశస్థులు, వీరును పందగాడులలోనివారు. ఈ 

జేళశము--కుత నాభునికూంతులు నూర్జురినిక బృహదళత్తు వివావాముచేసికొని వా 

యుళాపమువలన క్రుబ్దత్వమును పోంగొట్టిన ప్రదేశము. | 

ఇ. మైథిలులు= మిథిలాపురివారు - వీరును పంచగాడులలోనివారు, ఈ మిథి 

లాపురిరాజు జనకమహారాజు, ఇతని పూర్వికరా జై న నిమిచ్మకవర్డి రి వళిష్థునిశాప 

మున విదేహుం డై, అతనిరాజ్యము అరాజక మయ్యెనని అతనిజేపామును నుఖిం 

పలగా అందుండి మిథిలు6డని మచేయొకరాజుఫు ట్రైను, అందువలననే నీత ఆదే 

శఫురాజువలన పెణింగి జానకి, మైథిలి, వై వైదేహి అని పీరులొందెను. 

న్లో, వత చ్రేశ్య(పచురచరితా న్యన్య చేశస్థితానాం 

రోచంశేచే దథచ మనమే నూరుచ౯ాకా౭_ త్ర హోనిః | 

_ ొజ్టాః పతా జనయిత వాదే పశ్య? యద్వత్స దంతే. 

తద్వద్విద్వ న్నపరవమనసే తావతా కో౭ఒ(త్రదోపః ॥  . 18ిల్ 

అ. ఏతత్ ...చరితాక--ఏతత్ = ఈ, దేశ్య = దేశస్థులయొక్క_, (పచుర= 

ప్రశ స్ప స్తమెన, చరి 'తాని= నజవడికలు, అన్యదేశ +సీ + ఏ తాణం_వేజు దేశములలో. 

ఉండువారికి, రోచంతేచేత్ = ' రుచించినంగాని అథచ=లేదా; మనసే=మన 
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స్సుకై, మారుచక్ =రుచించకపోయినలాని, అక= ఇక్కడ, కాహాని= ఏమి 

హోని?. (హోక్ఞజ్ఞాననంతులై న పు_తాః=బిడ్డలు) జనయితృ=ళల్లి దం(జుల 

యొక్క, వాదే=మనస్సుకు, యవ్వత్ = ఏలాగున, స్వదంతలే= =రు-చించుచుం 

దుఠరో, తద్వత్ = =ఆలాగును పరమన సే= ఇతరులమనస్సునకు, నస్వదంలే= =రుశుం 

దరు. తావతా=అంతేమా(తేమన, అ్మత= ఈబిడ్డలవిషయములో,, కోదోపు8== 

ఏమిదోషము ? హౌవిద్భక్ొ= ఓవిచ్వాంనులడా, పశ్య= చూడు ? 

తా. ఈశకాకీదేశపువారి నడవడికలు ఇతరదేశపు వారికి సంతోవకరమైనను; 

కాకున్న ను; ఏమితప్పు? బిడ్డలు తెలివికలిగి తల్లి దండ్రులకు సంతోవకరుతై ఇత 
రులకు సంతోపషకులు కాకున్న యెడల ఏమిదోషము ? 

తే. ఇచటం గలవారి చరితము 4 లెవరికేనిం 
గూర్చినను, గూర్చకున్నను, శ గొజి(త యేమి 9. 
కొడుకునడకలు తీలిదం(డు శ లెడంద కెపుడు. _ 

గూర్చు, గూర్చునె వెజలకుం $ గొజంత యేమి ఫి. 
టి. తలిదండు లెడందకు= తేలిదండ్రులవృాదయమునకు కరా అకారవిక ల్ప 

సంధి పూర్వ కావ్య సిద్ధము.” 

కించ; 

శా, (పాత క్సీతజలే నిమజ్య విబుధా నభ్యర్చయ త్యుచ్చకె. 
సౌర్యవర్యుమికంతు నాభ ఫవహరత్యంధముదంధో౬ప్యసా | | 

భాణేగనోమయలి ప్రవవపచ తే భుం నై శే తతో=న్య(త్రయత్ 

సీతంతదిషజహాతిభు క్ర కిని ను మోద్భృష్థఃక భూ యానియాక౯, 186 

అ. అసౌ= ఈజేశస్థుండై న, ఆర్యః=పూజ్యుండు, (పాత్క=ఊదయాన్క శీత 

"జలే ఇల నిగంగాజలములో, నిమజ్య = మునియి విబుధాక౯్ =దేవతలను, అభ్య 

రృయతి=పూబజించు చున్నాడు జచ్చరై 8=మికి్క_లి, యత్ -అంధః-అపి= 

ఆక టి చేత --పిడింపంబడినవా.దైనను ) పర్యుషిత ౦=చలిదియైన, అంధ9తు = =అన్న్న 

మునో, నఅభ్యవవారతి=తినండు. గో మయలి ప్పే= కే పేడ చేత అలకంబడిను ఫాగ 
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ఏవ= స్థలములో నే, పచతే= సండుచున్నాండు, భుం డై శేచ= తినుచునున్నాండుం 

తత్క= దానికంకు, అన్య తే = మటియొకచోట, యత్ = ఏది, నీతం = కానిపోం 

బడినదో, తత్ = =అట్టిఅన్న మును, విజవోతి =విడ్-చిపె పెట్టుచున్నాండు. ఇయాకా. 

=ఇట్టి, భాయాక్ =గొప్పయెన, భు _కి+నియమః=భోజనమందు- నియమము, 

కష=ఎక్కా_డ, దృన్ధః= చూడ బడినది ? చ్ a Ca 

తా. ఈ కాశీ బావాణుడు తెల్ల వాజుసే గంగాస్నా నము"చేసి జేవతలను 

పూజించుచు, ఎంతయాంకలియున్నను, చద్ది తినడు. చేండయలికినచోటెౌవే వండి 

తినును. వేజుచోటికి తెచ్చిన యన్నము విడి-చివేయును. భోజనమం దెట్టి నియమ 

మెక్కు_డం గలదు? 

మ౭ేయు..___ : 

ఉ. వేశువజాము జాహ్నవిని $ వేసరశే కృత ముజ్జనంబునన్ 

చేఖులం బూజసేయు నవ శే లీలను నీలనుతుండు "మెండుగా 

. నాశ లికోన్న వాడయిన, 4నా-చలిడికా గొలందేనిచాకం,జం 

దాశకనుగోముయం'లికి, ఈ తాన పచించుభుజించు, వేజుచోం 

గై కొనండన్న మెన్న(డును, $గాంచి తె? భోజననిష్ట _కేప్టత౯. 

టి. వేళయవ=[పాతశకాలము జావ్నా విని=గంగలో, లేఖులక = దేపతేలను, 

అపలీలను= వేగముతో, శీలనుతుండు=మం-ినడపడిచేత ఫొగడంబడినవా(డు. 

గ, ఇలివినానందూరత ః(పగ్గాప్య సాజ్ఞలిబన్గమ్. 187 

వ. అని (ఇదినణి కార్యావర్హ రేముననువ రి రంచియుండి: యందుండి 

యామధ్య రాష్ట్రము (ప్రక్క కంందిరిగి) ) తమవిమానమును దూ 

రమున నిలిపి, సలిపనయంజలిబంధముతో. 

నము ద్రవర్ధ దనము. 

(ఇ. సము(దము.---ఇదె రం రి తౌను జేయు నక్వ'మేధయాగమున 

నిందు. డళ్ళము నపవారించుకొనిపోవలా,_ అతేని ద్వితీ యఫార్యాకుమారు 

లాజంవేలమంది భూలోక మంతయు వెదకి యొక్క_డనుగానక్క, భూమిచుట్టు 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స ర్వేతిహాసస 1. 125 
hey 

(తవ్వి తపి పాతాళలోకమునకుంబోయి, అక్కడ కపిల ఇ థు 

చేయం జూచి తమయశ్వము నితెనివలననె దాంచంబడెయు: 

తనితపము భంగము చేయగా, నతండు కోపించి తవళాపమువేత వారనందణనా 

భవీ భూతులను జేసెను. ఆసగరచ(క్రవర్దిమనిమనమండు _ భగీరథచ్యక్రవర్షి 

"తనవి తామహులను పవి[తపజుచుటుకై గంగాదేవిని (పార్జింపంగా; గంగ భూ 

లోకమున (బనహించి భూమిచుట్టు నిండుకొనిపోయి ఛన్మీ భూతులై నవారిని 

బవి తేమచే సెను. ఆభూమిచుట్టు నింజినగంగ యీసగరుల చేత దేంబడి సాగర 

మనియు ; దినదినము చం దోదయమునకు€ బొంగుచు, నీశ్వరాజ్ఞాముద్రచేతే 

మితిమోజుక, సర్వజలజంతువులకును సంతోహ్మపదమై సముద్రమనియు ఫురెకా 

(ప్రశ స్తము,) 

వా, భువసకదనొ త్కుద్ధ ద్వ ఎద్గశే వఃకులిశాయుధ 

(పచకిత గిరి పాణ తాణ పతినీతకీ ర్తయే! 

(పసృమరమరున్నాట్యాచార్య పణ క్కితవీచయ 

మహిత జన తామా న్యాయాసైై మహోదధయేనముః॥ 3కికి 

అ. భువన,. .కీ రయే--భువన=భదాలోకముయొ క్ట, కదన=యుడ్ధము ేలే, 

ఉఆత్కు_)ధ్యత్ =మహాకోపపడుచున్న, వృద్ధ శ్రవః = ఇందునియిక్క_, కలిశా 

యుధ =ష(జాయుధ మునలన, (వచకిత =భయపడిన, గరి=కొండలయొుక్క., [పా 

ణ=(పాణములయొక్క_, (తౌణ=రక్షుణమున కై, (పతిస్థితే = స్థీరపజుపంబడేన, 

క్రీ ర్రయే=కీ ర్రికలదియును; (పస్ఫమర ...వీచయే_ ప్రసృమర=వ్యాపించుచుం డె 

డ్కు మరుత్ =వాయువనెడు, నాట్యాచార్య=నాట్యగురువువలన, (పణ రిత=న 

ర్లనము చేయంబడిన, వీచయే=అలలుగలడియు; మహిత జన తౌ-మాన్యాయ = 

పూ జితమైన- జనసమావామునకు--పూజ్యము నై న అసై=ఈ, మవాత్ ఊద 

ధయే=మహాసము[ధ్రమునకై , నమః=నమసా్మ_రము, (వారిణీవృ త్రము) 

తా. భూలోకమును ధ్వంసముచేయుట చె ఇం[దుండు కోపగించి వేసిన 

వజాయుధమునకు భయపడిన అక్కల కొండల పాణములను కాపాడినందు 
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శ పీకాందిన కీ ర్రిగలిసి నాట్యగురువైన వాయువువలన నటనముచేసెడు 
అలలును గలిగి సకలజనులచేత పూజింపంబడెడి యీ మహాసము[చమునకు 

నమసా్కా రము, 

చే. ధరణి విధంసమున బల శ ధ్యంసి కినిసి 
కులిశమును నొనం గుసిలెడి 4 కులగిరులకు | 
ననువు లొనలాడిసత్కీ_ ర్తి, ఈ యనురమూ ర్తి 
నటన నా చార్యుం డనిలుండు శ నటనసలుపు 

నలలపూ ర్తి రి యుం గలుగునీ శ జలధి. గొలుతు. 

ఓ. బలధ్వంసి=ఇందుండ్ర అసువులు= (పాణాల్కు అమరమూ ర్తి =టేవ 

స్వరూపము, అనిలుండం= =వాయువు జలధిక్ =సము వచమును. 

క సాను; సహోసం:_ 

శ్లో. పామై ౨ రష్యపేయానా మిరాణాం పరిపాతరి | 
ఆశ్రయే జడజంతూ నా మానినంసా కథం తవ ॥ 189 

అ, పామి శె రపి=పామరులచేతకూడ, అపేయానాం = _కౌగయాడనిి 

ఇరాణాం=కల్టువంటినీళ్లకు, పరిపాతేరి=రక్షుకమై, జడజంతూనాం=జలజంతువు 

లకు-గాని--మూఢజంతువులకుంగాని, ఆ శ్రయే =స్థానమైన సము దవిషయచమై, ఆని 

నంసా=నమస్యాా_రముెచేయ(గోరిక, తవ=నీకు, కథం=ఎట్లు ? 

తా. క్షైనహినులుకూడ (తాలలహాడని కల్లుపలె ఉప్పునీళ్ణుగలిన్సి జలజం 

తువులకువలె మాథజంతువులకుం గూడ స్థానమైయుండు నిన సము ధమునకో నమ, 

సా_రముెచేయు తలంపు నీకెట్లు కలిగెను ? 

కృశళానుడు సవోసుండై :_ 

క. విరివిగ నున్నను, నిన్నీ 

రరుదుగ చెవౌేని పూని శ యానగి3? యాపా 

.  వురులు; నిరాపుడు జడతతి 

కిరవగుత న్నెరంగు కొటుల శే నిటుల సభంగు౯. 



టి. ఇరాపుండు=సురాపాయి (జలపాలకు(డు), జడతోతిక్టికొ = జడజంతు 

సమూహమునకు (జలసమావామునకు), ఎరంగుట=నమస్క-_రించుట, సభంగుక్ 

=భంగములతో (సాడిన(అలలతోయగాడిన). 

J 1 అద నయ లద యావే 9 ఎద కు గ్ మము. 'తేధమానసపరుష ఘూ ముం ఖల్వేతసికా రోవవ వూ 

ని బతి 140 గ |] 

" ఆ మమతు=నాక్కో ఏధమాన-పరుషఘాోమషే = వృదిపొందుచున్న + 

కకినమైన--ఘాోషముగల, ఏతస్మి క =ఈసము[దునియందు, రోవవ=రోవ మే, 

ఊన్నిషతిఖలు= ంగుచున్నదిగదా? 

వ. ఇటు కఠోర ఘోపోనే పముకల యాసము[ దునియెడల నాకు 
జాల 

ను రోపోనే షమే కలుగుచున్నది. 
శీ 

శో న నతం (కందే సరో దీప్యమానోదరాగ్న యే | 
యా aun =) 

మహాపాయసము[ చాయ దరి దాయెైవ కుష్యతి। 141 
యాట 

ఆఅ సర్వః = సక లజనమును, మహాపాయసము[ దాయ = అత్యంతమైన చాయ 

సమందు సంతో స్టాహియొ (అత్యంకమైన జలసమూవాముగల సము[దయొ-- 

అత్యంత జలసమూవామునకు ఇనుపము దగలదై ), వీప్యమాన+ఉదరాగ్న్మ ్యయే= 

మండుచున్న జఠరాగ్ని (బాడచాగ్ని) కలదియె, సంకేతేం= ఎల్ల ప్వుడున్వు (కం. 

దతే=రోవనముచేయునదియె, దరి చాయ=దుర్దతీిగల, తే=నీకె; కుష్య ల్యే 

వ=కోపపడుచున్నవాండే?= 

తా. ఈసమ్ముదము అమృతేకలశముకలదై నను (మహాజలసమూవామును, 

జఠరాస్నివలె బడచాస్నియు)కలిగ్సి ఒకరికియ్యక,, (ఒకరినితే తే, ఏమిలేదు, ఏమి 

చేయుదును అని ఎల్లప్పుడును రోవనము చేయుచున్నది, ఇట్లి ఈవరిదమైన్మ 
య అం చ= కో 

దానిని అందబును కోపింతునే,. 

క. ఎపుడుకా ముబియిడదు? గడు గ 

Car ఇ "| డుపునక విపులాగ్నియెరియ, $ డార్గెదు ; నిన్నీ 
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విపుల సదాపాయసనము 

దగి పటుదరి[ది కోని కినియం $ డి యెడంద నెవందే౯, 

టి, ఈవిపులక౯ =ఈభూమిల్లోో సదాపాయసము వన = సదాఅపాయమా 

గలవాండా?--సము[దుండా ? ( మంచిజలసమూవామునకు అయస్సంబంధ మైన 

ము[దకలవాండా--నుంచినీళ్ళ నే ఈయనివాండా?) | 

గ సమృద్ది “=. ప్యయమతి లుబ్జత యా బుద్ధిముద్భి ర నాదృత్యః[1 42 

Ca) 

అ. సమృద్ధోపి= సర్వసంపన్ను. జై నను_అయం=ఈసముదు(డు, అతిలుబ్ధ 

తయా=మిక్కి_లి లోభ గుణముండుట చేత, బుద్ధిముద్భి; =బుద్ధి మంతుల చేత, అనా 

చదృత్యః = అదరింపందగినవాండుకాండు. 

వ. ప్రత డతిసమృద్దు(డై నను, అతిలుబ్దత వోత్ర బుద్ధిమంతుల 

"కానరింపందగినవాండు కాండు. 

పశ §-— 

వ, రత్నాకరోఒపి చ రమాభ్యుదయాలధో౭పి 

స్వర్థ్యస్థ సలీ రధిగతో2._పి బహారార్హి కోడి! 

ఆాద్యద్ధనోపచయకృ. తరణి పచారాత్ 

నోవై త్యేహో? వితరణిత్వ మసౌ కదాపి, 148 

అ, రత్న -+ఆకరోపి=ఎమణులకును--( శేస్థవ స్తువులకును-గనిమమైనదియు, ర 

మా--అభ్యుద య--ఆలయోప్=లక్షీ యొక్క - సంపత్తియొక (- యు అభివృద్ధికిని- 

ఉత్పత్తి తికిని +స్టానమైనదియు, స్వర్ణ +స్టరీ= కుద్ధజంములకను - బంగారుకోను- 

స్థలములను, తధిగరోపి_పొందినదియోను, బహు4ఊరి, కోేపి=అ నేకములై న4- 

ఇరీలలును-ఉఊంగరయులునుక' అదియు, ఐనను; అసౌ = ఈనముచము, ధనోప 

చయక్ళేత్ = (దవ్యవృద్ధిని చేయునది; తాదృక్ = =అట్టిది, తేరణిప్రచారాత్ = మీడ 

లతోతిరుగుటవలన, పేఠరణిత్వం=దానగుణము, కటాపి= =జఒక ప్పృడును, నళజ్నాపె 

తి=పొందదు. అహో = ఆశ్చర్యము ? (వసంతతిలకప్ఫ తము.) 
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_ తా. ఈసముదుండు రత్నాలు బంగారు, ఉంగరాలు, లక్షీయు, గల 

వా౭కేర్షైనను, 'ఓడలతో తిరుగుటవలన, ధనపృద్ధిగలిగియు, ఒకప్పుడెన, ఒక 

కశేమియునియ్యండు. తాను తరణ పబారము కలిగియు, వితరణికాకుండుకు 

ఆశ్చర్యము ? 

ఆ. మణులగనియు, సిరికి 3 మనికిపట్టును నయ్యు; 

స్వర్ధవర్షి తోర్మి క యర వుండు 
ధనము "వడ్డికొనలు $ తరణులుగలిగి వి 

తరణి కాడదేము? శ యొరులకొనంగ. 

ట్, స్వర్థవర్ణి తోరి=బంగారుశోత కొనియాడంబడిన యుంగరములు గల 

వాండు--మంచిజలముచె కొనియాడంబడిన అలలుగలవా(డు, అర్జనుండు = 

సమ్ముదుండు. 

X. సృవ్టి లేవాస్యవిఫ లేతి మేదృష్టి. 144 

అ. అస్య= ఈసము.ద్రముయొక్క_, సృష్టి రేప= సృష్టియె, ఏఫలా=వ్యర్థము- 

ఇతి=అని, మే--దృష్టిః=నా--చూపు. 

వ్ విధాతృసృృ్టిని నితనిసృష్టి య విపలమని నాదృష్టుం 

తథాహ్ా..___. 

శా,నాస్త్రేపా మపయు కతా తటతరా సస్యోపయోగ 8కుత: 

నన్నానాయచ యోగ్య తాస్యపయనాంకా నామపానార్హత్రా | 

ఉద్దర్జ న మనన మన్త రుషి ర్లుర్గన్తుభి ర్భీవణం 

నహ్టఃనృష్టవతో జలాశయమముం “కయ; శక థ్య తామ్! 

అ, అస్య= ఈస ము దముయొక్కా, ఏపూంపయసాం= ఈజలములకు తట 

తరాజ=గట్హునందలి వృషవిషయమనుందును, ఉపయు కృ తౌా=ఉాపయోగము "నా 

స్ప్=లేదు, సస్య్థ-ఉపయోగః = పయిరుకు+ఆఉ పయోగము, కుతః= ఎక్కడ? 
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స్నా నాయచ= సెన్టానమునకును యోగ్య తా=అర్హ్హత్క న= లేదు, పానశ అర్హ 

తాఐపానముచేయుటకు-యోగ్యత్క కానామ = ఎక్కడిది? ఉద్దర్గంతం = 

మోంయుచు, అనంతం = మితిలేనిటై, అంతుశడాషితై 9 = లోంగ-నున్న్య 

దుర్దంతుఖిః=దుస్టజంతువుల చేత, భీవణం= భయంకరమైన, అఆముం=-ఈ, జలా 

శయం=జడ స్టానమును-- జల స్థానమును, సృష్ట్రవతేః= సృష్టించెడు, (సష్టుః=,బహ్మ 

యొక్క, ఆశయం = అభ పాయమ్సు కోవా = ఎట్టిదో, క థ్య తాం= చెప్పం 

బడులగాక ? 

తౌ. ఈసము(దజలము గట్టున చెట్టునకును ఉపయోగముకానిది పయిరు 

కుపయోగమెట్లు? స్నానమున కుపయోగముకానిడి పానమున కుపయోగ మెట్లు? 

ఎప్పుడును మోంయుచు లోనున్న దుర్గంతువులవలన భయంకరమైన ఈసము 

(ద్రమును సృష్టించుటకు (బహయఖిపాయమెట్టిదో "తెలుపుము ? 

అక్తైక చా. 

ఉ. అంబుధివారిపూర మది $ యర్ష్హ్ఞము కాదన, గట్ల చెట్లుస 

స్యంబులునెట్లూ, యెట్లనినశ స్నానము సేయన,[ తావంద్రోవయె 
ధా య (|W 

ట్లంబులజంతుసంతే తి భశ యంక రుండయ్యును? పీనిస్పష్టిసే 

యం బనియుమొకో? యజని + యాశయమేమొకొ? తెల్పు 

మల్ప మేన్ , 

టి. వారిపూరము = జలసమూసహాము అజుని(ఆశయము = (బహ్మ4అఖి 

(పాయము. 

మం. యస్యస్వర్షతియఉిరుత రా నిత్యమాయాంత్యయత్నాత్ 
£౯9 

కేన స్వాయ త్యనుగుణతయా న్మక్రియేత వ్యయ శ్సేత్ | 
వన్సి(గాసో భవతి విధితో మంథనం బంధనంవా 

. వ x అ .  లత్మీం (వేప్పో ర్థగదధిపతే రత్ర సాశ్సీ సరస్వా౯॥ 146 
._ అ, యస్య=ఎపనియొక్క జరుతేరాః=మిక్కి_లిగొప్పలై ను స్వర్థ + శ్రియః= 

బంగారముయొక్ళ._యు-- శుభక ర మైనజలముయొక్క్క_యు+సమృద్ధులు, అయ 
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-త్నాత్ = యత్నములేకయే, నిత్యం=ఎప్పటికిని, ఆయాంతి=చేరుచున్నవి, 

తేన= అందు చేతు స్వాయతి-అనుగుణతయా = తన. వరవుకు-అనుకూలత చేత, 

వ్యయః= సెలవు, న్మక్రియేత చేత్ = చేయకపోయినయెడల, విధితః= దై వముపలన, 

వన్దిగాసః=నిప్పుఆహార మ- బడ చొనలభ క్షణమైనక్ , భవతి = అగుచున్నది; 

లక్షీం=సంపదనుణాని-లక్షేనిగాని -నీతనూగాని,; (ేప్సోః=పొందంగోరుచున్న్యు 
ie - 

జగదధిప తేః= రాజువలనలాని -విష్ణువువలనలగాని - (శీరామునివలనలగాని, మంథ 

నం= చెబ్బమైనను-తేజచుటమైనను, బంధనం= (కట్లచెతనై నను_కొండ లేత 

ెనను) బంధించుటుయు, భవతి=కలుగుచున్నది. అత = ఈవిషయములో, 

సరస్వాక = ఈసముదు౭డ్, సాకీ =దృష్టైంతము. (మంణా(కాంతా) 

తా. ఎవనికి సుపర్ణ ధనసమృద్ధి కష్ట్రపడకయే కలుగుచుండునొ, దానికితేగిన 

-సెలవుచేయనివానికి కడుపులోనిప్పుమంటయే కలుగుచుండును.లక్షీని 7 కొనగోరి 

విష్ణువుయొక్క- మందరపర్వత మథ నము, (శీరామునియొక్క్ప పర్వత సేతుబంధన 

మును ఈసముదునికి కలుగుటయే దృష్టాంతము. 

స ు నేతనిశ వచ్నుబడి “తే. ఎచ్చుస్వర్థ్యంబు నతని $ బి క్ 

దగిన వెచ్చము సేయ నా శ తండెిటు గడుపు 

మంట యొడిగట్టుం దజిగట్లు $ నంటలోట్టు 

నడును సిరిగోరు నతని కి ఈ తడిటసావీ.. 

టీ. తతిగట్టునంటక క ట్టువడును = కష్ట్రకాలముకట్టుపజచును అనుటయం 

దు+కట్టుపడును-- (మందరపర్వతేము అంటం గట్టుబడును) ఇట--తరిఅనుచో 

కాలమరమందు అలఘునేఫములేనిది 'శ్లేపాదినియమములందు దోషముకాదని 

ఆలంకారికాఖిపాయము. 

కింబవాునా.._. 

వృ. కుంభ జవీతోత్పృ్టం శిప్రైరస్పృశ్య మర్ష వము పేత్య! 

ఉద్దతతృష్టో౭_ ప్యస్మా దుదకం పాంథోజనో నగ్భపహ్హలి॥ 147 

9 
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అ. కుంభజ- పీత ఉత్సృృష్ట్ర౦= అగ స్త్యుని చేత తాగంబడిన దై చ విడు 

వంబజినదియు, శి యై = పెద్దల చెళ, అస్ప ఫ్య = తాశంాడనిదియు'నై న 

అర్హవ=సమ్మద్రముమ, ఊఉ పేత్య= చెరి; ఉద్దతతృష్టోపి= అతిశయించిన డస్పియ 

చేక్షకలవాణడయ్యును, పాంథోజన=బాటసారియైనవాండు అస్తాత్ =ఈస 

మ్యుదములోనుండి, ఉదకం =నిటిని, నగ్భష్షోతి=తీసేకొనండు. * యక 

౫ శతా. అగ ్సస్త్యమహాముని |తౌగి విడిచినదగుట చేత పెద్దలు తాంకలహాడని 

ఈసము(దమును చేరి, యేచాటసారియెన, ఎంతదావాముకలవా౭దడైనను, దీని 

లోనుండి నీటినే తీసికొనండు. 

క, కలశ జనను (తాగినయెం 

గిలియని వెద్దలువదిలిన, $ శీరమునే, నాం 
కలిగాని డప్పికినే, నిం 
దుల గానం డొక తెరువరియును 9 దూవ్యుంబగుటన్ , 

టీ. కలశజనను=అగ స్త్యునియొక్క_, దూహ్యంబు=దూపి,ంపందగినది. 

ఇతి. కుంఛజుండు=కలశళ మున జనించినవాండు-- అగ _స్త్యమహాముని. ఇతడు 

సము(దతీరమున ఊోర్వశినిచూచి మూహించిన మి_తాపరుణుణవీర్యము స్ట సలిత 

మెపడిన కుంభమునుండి వశివ్భమునితో౦సాడ వుట్టినయతండు. 

నుబీ యితీండు కాలకేయులు అనురాక్షసులు చేనతలను అప్పుడప్పుడం 

బాధించుచు, సముద్రమున చాంగుకొనుచుండుటను చెలిసి దేవతలు (పాక్థి పం 

గా; తోడచేపోయి. ఆసమ్యుద్రజలమునంతయును ఆపోశనముతో పోనము 

“వేసి వారినివెడలంజేసి యథా[పకారము సముదమును విడిచెను. వెనుకచారి 
సంతతివారినికూడ అర్జునుండే సంహారము చేసాను 

మణటియు నితడు వా తాపీల్వళుల నెడి రాక్షసులు కామరూప్ప లె వాతా 

విసి మాంసముగపండి - ఇల్వలుండు (బాహ్మణుండుగాపోయి తనపితృకార్యమనిి 

(్రావ్మాణులనుపిలిచి భుజింపంజేసీ భు క్తశేషమునకై వలె వా తౌవినిపిలువరగా, 

పొయడా(ావ్యాణులను పొట్ట బంచుకొనివప్ప వానివాని తినుచుండుటనుతెలిస్కి 
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"తాను నొకనాండు వార్యడనుజంపుటక య్యే _బావ్యాణార్థముపోయి, వారుము 

నువటివలె "నేచేయలాం దానును నాతాపీని జీర్ణి ంపంబేనికొని ఇల్వలుడు పైంబడ్ 

రాయగా, వానినికోపించి భస్మముచే నెను. | 

మజియు నీయన తనయా శమము సమోపయున Wa వింధ్యపర్వ 

“తము మేముపర్వతముతో తానెహెచ్చని వివావమువేసి పెరిగి పొడవై 
“సూర్య చం దాదులమార్ష మునకుంహాడ అడ్డ మైనపుడు వట్టల లోకమునకు కలిస్ 

నయీయాపక్తు నివారించుట కై వేండుకొనలాతోడనపోయి తనకు దండ పణా 
మముచేయుటక నేలమట్టమైన యావింధ్యపర్పత ముతోడ దక్షీణమధురపశళ్చి 

మమున మలయపర్పతమునకుపోయి. ఇదోఎచ్చెద, అందనుకను నీవిశ్లేయుం 

డుమనిచెస్పి అది మొవలావింధ్యము అశ్తేయుందుశట్లు చేసి తానును అక్కడ నే 

'ఇదివజమ్ు నున్న యతడు. 

మజీయు , నితడు స రభోకమున దేవేం[ దపకవి ననుభ వించుచుండినను 

వేదములను వేదవేతలెన (ాక్షణులనళా అలక్ష్యము చేసీ దూపణమయుెచేయు 

చుండు నవుషుని సర్నముగా శి ఎ-ివయతే యు. 

ప శ్వావసుః..___ 

గ. సఖే? సర్వగుణాకర స్పరిత్సతి శేష నదూపణీ యః. 148 

అ. సఖే=ఓస్నే హితుండా?స సరగుగానరఃాన కల సద్దుణము లకునుగ నిధమెన, 

ఏషసరిత్పతిః=ఈసమ్ము దుండ్రు నదూసణీయః= దూపి.0పందగినవాండుకాండు. 

విశ్వావనువు....__- 

వ. సఖా? సకలగుణములకు నాకరంబగు నీసాగరంబు దూషీం 

పందగిననంాదు. 

తీరారు రృవవర్షనము. 

ఇ. (తరార్భ ఐము_ ఇది (శీమన్నారాయణమూర్తి రి న్యూవాస్వరూప పమున వట 

_పష్యతశాయియై శయనిం వి తనయోగనిదలో జగత ఎపీ స్థ తిసంవ్భాతులను సంక 
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ల్పించుకొనుచు, సి తనచేతను, సృష్టిసంహృాతులను (బహ్మర్ముదుల చేతను దరి 

వీంచుకొనుచు కీతవాతపోతోద్ధూత కీరశీకరన్వీకృత సదా సుఖశయనమెయుం 
డు స్వస్థానము.  ఇదియె.. లవణేతునురా సర్పిర్ద ధిత్నీ రమ పార్ల వాః”” అను 

స పఫసమ్ముదములలో ఆఅపపాలసం( వము. 

తథాపి. ౧ / 

న్ా ఆచ చ్ ఆగ అత్య ' a ఆ. ఉచ్చశ్ళృవః (పదాతు ర్పృద్ధ(శనసే పున స్తదనుజాయ | 

వామువిలోచన దాతు ర్వ దాన్యవు సాద్వదాఒన్యమర్హ వతః॥ . 
ఐవి ్క ౯ 

అ. వృద్ధ శ్రవ నే=,ము సలితనయుకలవా(డై చెవుడుపడినవానికి-ఇం|దునకు,, 

ఉచ్చ శృవః ప్రదాతుః=గొప్ప చెవులుగలచానిని__గుజ్ఞమునుఇచ్చినవాండును) ఫు 

నః =మజుల్కతేదనుజాయ = వానిత మనికి... విష్ణువు నకు, వా మవిలోచన దాతుః = గుడ్డి 

కంటివానికి--ఎడమక నె న్నైనచందునకును దాతయైనవాండువైన, అస్తాత్ = 

ఈ, అర్జ్మవరిః = సముదునికం కు, అన్యం =మతయొక్క పదాన్యం= దాతేన్సు 

వద=వెప్పుమా ? ' 

తా. దేవేందునకు ఆ చె్న[శ్శపమగెడి గుఅమును,వానితమం౮౯డెన యు సేం. 
| 'U టబ నా! క —4 కా 

(దునకు "నెడమక న్నుగానుండు చందుని నిచ్చిన -ఈసము[దునికం టె మలీయొ. 

కదాతయుండినను జెప్పుము ? 

తే, కంాకు ? దాతను నీతని శ కంశెం జెపుమ ? 

యిచ్చె నువై ఎశేవమునన్న శ యిం[దునకును, 

నిను నితనికి. దమ్ము( డు శే వందునకును, 

జందునిఇ్చెను సవ్యంవుం 3 జకువుగను. 

“ఆ. అమృతంవి బు భేఖ్యోఒదా దళీష్టఫఅదంతరుంచ ధేనుంచ | 

దిగ్గసనాయ సితాంశుకమిశీ,త వ తాదృ్భృశఃక్వ్యవాదాతా।॥ 

అ. విబుభేభ గ్రి=వి శేమజ్ఞానులకు-. దేపత లకును, అమృతం =మోత్షమును-- ఆ- 

మృరమునుక-, అఫీస్టఫలదం = ఇష్ట ఫలములిచ్చు నట్టి, తరుంచ= కల్పవృతు,.ముూ- 
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ఫీానునికి_శివునికిని, నితాంశుకం = తెల్డవ _స్టయునుచందునిక్ా , అదాత్ =ఇ 

చ్చెను. ఏ తాదృశః=ఇట్లి,దా తా= దాతమైననాండు,క్వ వా= ఎక్కడ ,ఈశ్షీతః= 

చూడ(బడెను ? 

తౌ. చేసతలకు అమృతమును కల్పప్పృతమును “కామ ేనువును, దిగంబరు. 

డైన శివునికి తెల్లప _స్ట్రోమునువలె చందునికొ ఇచ్చెను. ఇట్టి చాత "నెక్కడ 

చూచితివి ? 

క. ఒసగౌను నమృతము విబుధుల 

కొసపరి తరు ఛేనువులను 3 నొగి నిష్టములక్ 

'విసువ కెస౫ నొొసగాను ది 

గ్వసనునకు వెస విశ దాంశు శే కధృతిసుఖంబున్ . 

లీ దిగ్భసనునకుక =దిగంబరునకు_ శివునకు, విశ దాంశుకధృృతిసుఖంబుక్ = 

శ్వేతకిరణుండైన చందునియొక్క_--అతిశుద్ధ మైన ఐ సంముయొక్క_యు ధార 

ఇసౌఖ్యమునుక . 

ఇతి, శీరార్గ పము - (140, 148 వృ త్లములలోనిది) ఇది _ దేవతలు 

తామ రాశ్షసులవలన చాధింసంబడుచును మరణము నందకుండనె యట్లు 

(తమా రులను (ప్రార్థి ంపంా, ఆమహాోవిష్ణువు తాను శేయనించియుండు శీరా 

బీనితీఆుచి అమృతముతీసి ఆదేవతలకు కుధావ్యాధిజరాన్ని దామరణాదులులేక 

"సార్వకాలికులుగా నుండుట కై ఈయమృతము నీయవలెనని దానికి సహాయులు 

“గా రాక్షసులను మోసముతో చేర్చి 'చేపతలతోలహర్చి మందరపర్వతమును 

'కప్వముూగాను వాసుకిని (తాడుూగాను అఆదేవరాక్షసులను తజుచువారుగాను 

'జేసికొని ఆసముదమును తజిచితజ-చి అమృతము పుట్టంబోవునపుడు ఆవానుకి 

“తొళంజూలక విషము (కక్కు_కొనలా, అది అగలుసెగలతో లేచి ఆఅదేపరాక్ష 

'నులును తాళుకోలేక విడిచిపెట్టి పోంే-సిను. అపుడు మహోశివుడుచూాచి 

అయ్యో ! ఇంతకష్ట్రపడి దీనివలన కార్యభంగ మేల కావలెనని సావాసించి ఆవి 
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సమునంతేయును జవురుకొని వారుకొని తొను [మింగివేయలా, పార్వతీ దేవి. 

దీనివలన వీరికేమి కష్టముకలుగునోయని ఆవిసము లోనికి మింగనీయక తనే 

తే యాతనికంఠముపట్టి నిలెపెను. ఆందుపలననే ఆయన యొప్పుడును విసకం' 

కుడు నీలకంఠుడు నయెొను. ఈకయుపకారమును తలంచియే "ఆదుహోవిస్ణువు 

ఆవెనుక అం చమృతములేకీనది చూచి తోడే రాక్షసులను వంచించుటుకై , 

మోహీనీళూపముతో వారికి కనంబడీ వారిని తన సౌందర్య సాకుమార్యాదులకు 

మోహీంపంజేని దూరదూరము వెంబడించుకొనిపోయొను. అప్పుడు తౌను సర్వ 

వ్యాపియాటచే వారి మోసఫుచ్చుచునుండియు నిక్క_డికిసచ్చి ఆసము[దమున 

ధన్వంతరి కలశముతో “నెత్తుకొనివచ్చిన యాయమ్భృుతముతోడ. గూడ పుట్టినట్టి 

చంద్రుని తనకెడమకన్ను గా నుం? చుకొన్న దేకాక, _ఆశివునికిని తలపెనుంచి తన 

పౌదోద్భపథైన గంగాదేవితోంహాడ అతని చం దశేఖరునిగాను "గంగాదరుని. 

గానుజేసీ ఆవిహచేగయును తేసి ంచెను. ముజీయు అందుపుట్లిన లక్షీ దేవిని తాను 

దారా అంగీకరించుకొని అందలి కా స్తుభమణిని తనపక్షమందు౦చుకొని మణ్ 

యందుల కల్పవృక్న “కామ బేను చింతామణులను ఐరాపతో మళ్ళ సమలనక 

బేవేంద్రునకిచ్చి ఆయమృతమును దేసతేలకం చ కును పంచిపపె ష్యనట్లు చేసిన ఈ 

యుపకారమున కీసముదునికిని తనపాదపు| తికయెన సంగాచేవిని భార్యగాను 

తనభార్యమొన లక్షీ దేవిని ఫు త్రికగాను ఆచం[దుశో పుత్రుడుగాను చేసినదే 

కాక తానును అల్లుండు-గానునైన ఆయనచేత నే అతిపవితతయు అతికృతార్థ 

తయు కలదిగా చేయంబడీన సము[దము, 

గ. అమువ్యఖలు భాగ్యవ త్తాం శేపాదరాాపి వ కునుశ క్వాః. 1 గ1 

ఆ. అముస్యు = ఈసమ్ముదునియొక్క, భాగ్యపత్త౦ = భాగ్యవంతునితేన 

మును, శేషపాదయోవీ=-ఆది శేషుడు ఇెబద లెనవారును ప కృం= చెప్పుటకు, అశ 

కాశఖలు=ళ క్తి కి'లేనివారుక దా? 

వ, ఇతనిభాగ్యమును శేపాదులును జెప్ప వ క్రిగలవారు గారు 

గడా లి. ల ఖ్ 3 
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పశేర్ణ.— 

ఉ. జహా్నోరపత్యం జగతః పవి(తం 
కళ త;మబే సనయః కళాతా। 

థి శీ 
కన్యాతు ధన్యా కవులా, బిభర్తి 

జానాతృభావం జగదీశవఏవ॥ 162 

అ, అబ్టేః= =-ఈసము[దమునకు, కళత్రం = భార్య, జగతఃపవి[తం = లోకపా 

వనమైన, జన $+ అపత్యం =జస్టు మునియొక్క_ “+ పుతీకయెనగంగ్య తనయః= 

పుత్రుడు, కళొళత్తై = విద్యాస్వరూపుండైన చందుండు,; కన్యాతు = కన్యక 

యో, ధన్యా=ధన్యురాలై న్యు కమలా = లక్ష్మీ జగ దిశ ఏవ= జగదీశ్వరులడైనవి 

మునే, జామాతృభాపం =అల్లునితనమునుు బిభ _ర్రి= భరించుచున్నాడు. . 

తా. ఈసమ్ముదునికి గంగాదేవి భార్యయు, చం్యదుండు పుతు(డును, లక్షీ 

దేవి పుతికయు, జగదీశ్వరుండైన విష్ణువే అల్లండునై నవారు. (ఉపజాత్తు. 

మూడు. 

క. వనధికి జస్న నిసుత సా 

వనవనికయు, నుతు(డు విధు(డు, $ వరనుత తనకుకా 

వనజాలయ లోక జనని, 

వనజాతశుడె యల్లుండాట $ వర భాగ్యమెకా?. 

జగన్నాథ మేత్ఫవర్ణ నము. 

ఇ. జగన్నాథే[క్రము.-ఇదే పురుపో త్రమశ్నేత్రము. ఈపురుపో త్తమఫురి 

(శీకృష్ణుని డేహావసానమునకు వెనుక, సము దముపొంగి ద్వారకాపట్టణము ము 

నిల, ఆకృన్ణ చేవాము అసమ్ముదములో కొట్టుకొనివచ్చి, యిక్కు_డ తనభ (కు కుండే 

న్యపద్యుమ్న మహారాజు చేత చారువునసంపుటము చేసీ స్థాపింపయడినన్నే[ త్రము. 

గ. అన్యచ్చేద మస్య భాగ ఛేయం వర్తతే. 158 
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గ్ ఆ. అన్యచ్చ=మజియొకటి, ఇద౦= ఇది, అస్య=ఇతేనికీ, భాగ ధేయం= 

భాగ్యమా, వ _రతే=ఉన్నది. + 

వ. ఇదియు నితనికి మజియొకభాగభేయసుగా నున్నయది. 

ఇా.య ల్లీశే పురుపో త్తమ స్థలమిదం యమౌప్పరః కిన్నర 

స లి 
జట = 

(పెఫై ర్సిత్వి మధిష్టితేం భగనత స్పాన్నిధ్య సౌఖ్యాస్పదం। 

అ త్రత్య_క్షవతామసూ౯ కరగతా ముక్తి, స్తదాస్తాగమసా 

చేహోదాహ వినా కృతోఒప్యువికృతః కాష్టాదివ త్రిష్టతి॥ 
అ ఆజాని © 

ఆ. య ర్రీరే=ఏసముదపుగట్టున, భగనతేః=భగవంతునియొక., 'సౌన్ని 

ధ్యసౌఖ్యాస్పదం= సన్నిధియుండుట చేత సౌఖ్యస్థానమై, యకుప్సరః కిన్నర 

(ేప్పైెశ=జయత్ములు అప్పరసలు కిన్నరులు మొదలుగా గలవారి చెత; నిత్యం= 

ఎప్పుడును, అధిస్థితం=ఆ(శ్రయింపంబడిన దైన, ఇదం=ఈ, ప్రురుపో త్రమస్థలం= 

జగన్నాథ మే తము, తిప్టతి=ఉఆన్నదో, ఆ|త=ఆయీ కే త్రములో, 
అసూE్ = 

(పాణములను, త్య _క్ర్షపతాం=విడిచినవారికి ము క్రి = మోక్షము, కరగ తౌ= చే 

తిలోనిది, తత్ = ఆది, ఆస్తాం=ఉండనీ? అసౌ=ఈ, చేవాః=శరీరము దావా 

వినాకృతోపీ=దవానము లేనిదై నన్సు అవికృతః=వికారములేని దై, కా ష్టాదిప 

న్ =కేు మొదలె నదిపలె, తివతి=ఉన్నది, అహో =ఆశ్చర్వ్యము? 
(At) కానా | ఛి a ఎ ఛీ 

తా. ఈసము(దపుగట్టున ఛభగవత్సన్ని ధియుండి సౌఖ్యముగలిగి, యత్నకి 

న్నరాదు లాశ్రయించుచు పురుపో త్రమప్రురియని జగన్నాథ తేల మున్నది. 

ఇచ్చట చనిపోయినవారికి మోక్షము వా సగతమే. ఆ చనిపోయినశరీరమో, 

దవానములేకయే దుర్చంధాదులునులేక, క శ్రైవ లెనుండును. ఇది ఆశ్చర్యముక దా? 

ఉ. ఇందలితీరభారుణి ని $.ే పురుహోత్తమమళ స్థలం, జహా? 

“ యిందులజీవముల్ విడుచు! నెవ్వండు, వానికిము క్కి వా_స్తగం 

బందదియట్టులుండ,నహశేహో? మృతుదేహము దాహ మొంద శే 

. * మెందుకులందకుండునొకొ?[యిమునగావ్థవు సాస్ట్రవమ్థునక 

టి. షమ్మునక  =చక్క_లగా) కాస్ట్రపు సౌస్ట్రవమునక = కాస్ట్రముయొక్క మే 

'“లిమిచేత. . 
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కించ. 

ఉం. నివేదితస్యాత రవూసఖాయ 

నీచాహృత స్యాపి కి వోూదనాటేః। 

భకా సీ నంహంత ? భవార్జి తానాం 

మహాంహ సాం నాళ నమామనంతి. 155 

ఆ. అ|త=ఇక్కొ_డ, రమాసఖాయ=ల క్షీ సతియైన జగన్నాథునికై , నివేది 

తస్య= ఆరాధింపంబడిన టై, నీచావాత స్యాపి= అధముల చేత 'తేంబడినటైనను, 

శేదనాచే=అన్నము మొదలై నదానియొక్క_, భక్వ్యా=భ భక్తితో, అఆశనం_భ క్షు 

ఆము, భవార్జి తానాం = సంసారములో సంపాదింపయిడేన, మవాత్ అంవా 

'సాం=గొప్పపాసయులకు, నాశనం=నాశకమునుగాా ఆమనంతికిల=తలంచుచు 

"న్నారుక దా? వాంతే-ఆవాో ? 

తా. ఈ జగన్నాథక్నేత్రమందు జగన్నాథునకు నీచులుతెచ్చిన అన్నా 

దులనుకూడ ఛ_కితో భశ్నీంచుటయు మహాపాపములకు నాశకమని “పెద్దలు 

'తలంచుచున్నారు. 

నుణీ యు: 

క, ఆదరమున మనహారికి ని 

వేదించు (పసాదము భవ 4 వృజినఘ్నుంబౌా ; 

నే దుశ్ళీలుడు నే నిడ 

డాం దుది భక్తిం (బసాప $ డవ, యనుదురిట౯. 

టీ. భవవృజినమ్నంజౌాక = సంసారసంబంధ మైన పాపములను పోంగొట్టునది 

యగును (పసాపడన=సాపడలూానె. 

ఫ్రంజగన్నా థస్వామివర్శ్య నము. 

ఇ. (శీ జగన్నాథస్వామి. వీరు అంతిమదశయందు తమళరీరము యము. 

న్యాప్రవావామున వచ్చి సముదతీరమున పరమభ క్రి ప్రకృష్ణుడైన (ప్రద్యుమ్న 
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మహారాజు చే (పదర్శింపంబడి, తమయాజ్ఞా _పకారమున నే పాండవాది పంచతీ 

ర్భములతోడి (పద్యుమ్న సరోవర సమిపమందలి యీ నీలాచలక్షేతమందు 

ప్రతిష్ట బింపయబడి, సుభ దా బలభ(దార్జునులతో ఇప్పుడును సేవసాయించుచు 

న్న (గ్రీపురుపో త్తమస్వామి, 

సభకు ప్టీన్మేషం:— 

వృ. దారుణి సన్నిపాతాయ 

ప్రాశ్టెరు తనుశ్ను తే మఖేషుహావిః | 

నికిరాయ నిత్వరుచయే 

సృుచదయీ రచయేయ ముద్భు తాయ నతీః॥ 157 

అ. చారుణి=రమూప _సంభమందు, సన్నిహి తాయజ=సమోపించిన దె, (పా 

స్లైం=క్టానులైన యాజ్ఞ కుల చేత, మ ఖేషు=యగ్డ్హై ములలో, హుతం= హూాీీనుము: 
చా 

వేయబడిన, వావిః=వావి ర్భాగమును, అశ్ను తే=భ కీ ంచునదియె, శి శి రాయా 

దయచచే చల్లని దె, నిత్యరుచయే= సర్వదా కాంతులుకల దై, అద్భు తౌాయ=ఆళ్చ 

ర్వకరమైన, శుచయే = ఆగ్నికి, నతీః = నమస్కారములను) రచయేయం =. 

చేయుదును. 

తా. యజి ములలో యూప సంభమువస్టర యాజి బి వలిచ్చునట్టి వావిర్ళా 

గమును ఆహారము చేయుచు, కృపతో ఆశ్చర్యముగా చల్లనైన కాంతుల 

తోడి (శీపురుపో త్తమరూపమగు అగ్ని సో,తునకు నమస్కారములు చేయు. 

చున్నాను. 

అనురాగమునతి రేక మున; 

శ్రే, దాకుననయందు నిందువం శే దారువులన, 

జన్నముల, వేల్పు | (వేలి ని శ జంబుగొనున ? 

శుచియు శిశిరుండు శాశ్వేత శ రుచియు నెతండా 

యతని కత్యద్భుతునికి నే శ నతులొనర్హు. 
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టి. వందారువులనక్ =ఆ శితులనయగానె కొనున=కై కొనుస్కే శుచి=పరిశు- 

ద్ధుండు- అస్నిహో తుండు. 

ఘూర్జర చేశవర్ల నము. 

ఇ. (మూర్ణరదేశయ-ఇది పశ్చిమసమ్ముదతీరములో _ గుజరాతి అనిచెప్పం 

బేడుచు, పంక దావిడులలో భూర్హ రుల నెడువారునుండు దేశము. ) ఈపంచదావి 

డులు-ఆంధ్రి, దావిడ, కర్ణాటక, ఘూర్జర, మహారాష్ట్రలు. 

గ. (ఇతి ననుస్కృత్య  సుదూరమన్యతో విమానం (పస్థాష్య స 

శ్లాఘమ్) సఖే? సవపసర్వసంపడా మాస్పదతేయా (తిదతా 
లయన్యా దెేశఇవ ఘూరర దేశ శృషుషోస్సుఖాకరోతి. 158. 

అ. (ఇతి=అన్సి నమస్కృత్య = నవుస్క_రించి, సుదూరం=బహుదూరము. 

గా, అన్యతః= మజోొక్క పక్కొ_, పిమానం=విమానమును, (పస్టాప్య=నడిపి; 

సక్లా మం=స్ఞాఘించుటతో ) సఖే=ఓ సే న్నెిహితుండా? స సఏహః_లేఇదియే, సర్వ 

సంపదాం=సకలసంపవలకును, ఆస్పదతయా=ఆస్పదమగుటచే [తిదచశాలయ. 

స్య=దేవలోకమునకు, ఆదేశ ఇవ=నిద్దేశకముపరె, ఘూర్డర దేశ 8=గుజరాతిదేశము,. 

చతంపోః=కన్నులకు, సుఖాకరోతి= సుఖమును కలిగించుచున్న ది. 

వ. (అని నమస్కారము శకేవించి యతిదూరము మజీయొక 

(పక్క_కుళ- విమానము వ్రూశిచ్చి మెచ్చుచుక్) సఖా? సక 

లసంపదలకు నాస్పదమయి, నిర్హరాలయమునకు నిన్రేశక ము. 

వలె ఘూర్షరమను నీచేశము మశకన్నులకుళా సుఖమును. 

గలిగించుచున్న ది, 

ట్రీ. నర్జరాలయముకక_ స్నర్షమునకు, సొర్దేశక ము= నియామక ము, 

శ్ స కరా ఒర స్వాదు. కముకనవవీటిరన లనన్ 

ముఖా స్పగ శ్రాఘాపద పివిధదివ్యాంబర భరాః | 

కనదత్నాకల్పా ఘుమఘుమిత చేహోశ్న్చ ఘుస్ఫకై 
ర్యువానో మోదంశే యువతిభి రమా తుల్యరతిభిల 159 
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అ. సకర్పూర.. . ముఖాః-- సకర్నూర=కర్నూరముతో' కూడినదై, స్వాదు 

ఉరుచియెన, (కముక =వక్క_ల చేత, నప=[కొౌ త్రయైన, వీటీర స= తాంబూలరస 

'మువేళ,లసన్ = (ప్రకాశించుచున్న, మఖాః= మొగ ములు గలవారును; సర్వ... 

ధ రాః--సర్వ = సక లమైన, శ్లాఘా= స్తో తములకుు పద =స్థానమై, వివిధ = నానా 

“విధములైన, దివ్యాంబరజ= మే లై నప స్త్రములను, ధరాః=భరించిననారును; కన 

త్ +రత్న -ఆకల్నాః = (పకాశించునట్టి -రళ్న యులతోడి ఆభరణములుగలవా 

రును ఘుసృశణై ః=కుంకుముము చెత, ఘుమఘుమితి దేహాశ్చ =ఘుమఘు మలాడుచు 

న్న్న దేనాముగలవారునై న, అమి=-ఈ, యువానః=యౌవనపంతులు, తుల్యర 

'తిఖి;= సమానమైన (పేమగలవారగు, యువతిఖిః = యావనపతులతో, మోదం 

తే సంతోవపడుచున్నారు. 

తా. ఈఘూర్జరబేశపు యావనవంతులు కర్పూరముతో రుచిరైమైెన శాం 
'బూలము వేసికొని మేలై కొనియాడందగిన నానావిధవ స్తములుధరించి, 

రత్నాలసౌమ్తులు చేసికొని, కుంకుముము 'పూశకొన్సి చేవామంతా ఘుమఘుమ 

“లాడుచు సమానపేమగల తమ యొవననకులతో తాము రమించుచుందురు, 

(శిఖరిణీవృ త్రయు.) 

క. కపురపు+ దములము మొగమున, 

వపునున వలీపములును, నుణి $ వరభూపషణముల్ 

విపులమం లె, యుపయువతు, ల 

నుపనులయె యిందు నుందు $ రోలి౯ాగేలి౯. 

టి. పపువునక = దేవామున, సలిపములు=స నైవ స్త్రయులు, విఫులములు= 

'విస్తారములు, యువయువతులు = యౌవనముగల స అనుపమలజ 

సాటిలేనివార ఓలిలొ=పరుసగా, శేలిక =| కీడతో. 

గ. అ(తవధూ నామప్యన్యాదృశం సౌందర్యం. 160 

అ. ఆత=ఇక్కు_డ, వధూనామబీ= గ్రీీలకులహాడ, సౌందర్యం= అందము 

'ఆ న్యాదృశం= సాటిలేనిది. 
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వ. ఇక్కడ సుదృశులకును నసదృశ సౌందర్యముకలదు. 

చాత _ప్తస్వర్ధ సవర్ణ ముంగక మిదం, తా మోమృదుళ్వాధరః,. 

పాణ (వా ప్ప నవ(పవాళసరణీ, వాణీ సుభాధోరణీ | 

వక్త్రం వారిజమి(త, ముత్చలదల[కీసూచనే లోచనే, 

కేవోఘూర్జరసుభు వామవయవాయూనాంన మోహావవోః॥' 
అ. ఇదం=ఈ, త ప్రస్వర్హ సవర్ణ ౦= అపరం జితోసమమైన, అంగకం=అంగ 

మును తెమః=ఎజ్జనై, మృముః=మెత్తనెన, అధరశ్ళ= పెదవియును; పా. 

పనవ్యపవాళ +సరణీ = పొందంబడిన-( క్రొ త్రపవడములయొక్క.. చ రీతిగలవి 

మొన) పాణీ=చేతులును; సుధాధోరణీ=అమృతధారవంటి, వాణీ= వాక్కును 

వారిజమ్మితం= తామరతో సమానమైన, పక్షం = మొగమున్సు జాత్సలదల4.. 

గ్రీనూచనే=కలువెటకోలయొక్ళ_--కాంతిని తెలుపునవియెన, లోవ నే=కన్న్ను 

లును; ఘూర్జరసు.భువాం=ఘూర్డర దేశ న్నీ లయొక్కా, అపవయవా:= అంగములు, 

శేవా= ఏవి యూనాం=యొవపనవంతులకు, మోహ--ఆపహాః=మోవామును -. 

కలుగంజేయునవి, నభవంతి=కావు ? 

_ 

తా. ఈ ఘూర్జర శ్రీ! లయొక్క_ బంగారువంటి యంగములును, అతిమ్చుదు. 

వై యొజ్జనైన పెదవియును, పపడములవంటి చేతులును, అమృతమువంటివాక్కు_ 

న్కు తామరసంటి మొగమును, కలువలవంటి కన్నుులును రకావనపంతులను మో. 

హింపంజేయుచున్న ది. 

ఉ. మే నపరంజినుంజినుము, $ మె త్తనిజొ త్తిలుకావిమోవి, కే 

లానవకంపువి(దునుము,4నయ్యమృ కాకృతిపల్ము_ ,బెళ్లు మో. 
మోనళినా_ప్త,మా _ప్తగికనుశలుత్పలముల్ కను? గుజ్జ రాతి స్త్రీ 

"లే నవయావ నావళికిశ నింపొనరింపనివారు తీరున౯ా? 

టి. నళినా ప్రయు= తామరపలె (పింళమైనది, ఆ_ప్ప=ఓ[ పీయసఖ్యా నవయొప 

న ఆపళికి = కొ ర్త తయకావనముగలవాకి సనావామునకు, తీరునళ = సౌంద. 

ర్యముతో . 
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కృళానుః: న 

గ, సత్య వే మవం౦;తెథాపి నె నై తెసార వస్తూపభోగచతురాః.. 162 

అ. వీవం=-ఈలాగు, _సత్యం=నిజమే? తథాపి=అయినను, ఏతే=వీరు; సా 

ర+వస్తుఉపభోగ [చతు రాః= = సారమైన+వస్తువులను + అనుభ వించుటయందు 

+సమర్ధలు, న=కారు. 

కృ శానుండు:._.. 

వ. ఇటులీది నిజమే మైనను, పీరు సారవ స్తువ్రలయుపభోగయో 

గములయందు. జతురులుగారు. 

తవాపహిాాః___ 

మ. (వీడామారన్యతికరవతీ ర్విద్యుడాభాః కృళొజీః 

స స=-స్టివాహా ? సమ యెగేహ ఏనతేర్ణిజ_న్హ నః | 

నిత్యాసకా నిరుపమమతణి( శేణి వాణిజ్యలాభే 

బం(భమ్య న్తే బహుదినపరి.పాష్య దేశా న్త లేము! 163 

. అ. నిరుపమ... లాబభే---నిరుపమ=సాటిలేన్ని మణి = ర త్నాలయొక్కా, 

_కేణిజసమావాములతోోడి, వాణీజ్య = వ్యాపారముపలని, లాభ=లాభమందు ; 

నిత్యాసకాః = ఎప్పుడును పట్టుదలగలవానై , (వీడామారస్యతికరవతీః=సిగ్లు 

తోడి మన్మథ్యక్రీడకు మాటుపాటుగలవారై, విద్యుదాఫెః= మెజటుముకాంతు 

_లుకలవారైన కృళాంగీః= చీరలను, అవానా=ఆహాహా? (క్రీడాయో 'గ్యే= (కీ 

డించుటకుత గిన, సమయేవీ=కాలమునకూడ, గేవాఏవ= ఇంటిలో నే, త్యజంతే = 

విడీచినవానై,బహు. .. తరేషు---బహుదిన =  అశేకదినములతో, పరిపావ్య= 
చేరందగిన, దేశాంత లేషు= దేశాంతరములలో, బం భమ్యం లే=చాలాతిరుగుదు రు. 

తా, ఈఘూర్థర దేశసులు 'దేశాంతరములలో ర త్నాలవ్యాపారమున మెలి 

మువలె కాంతులుగల ఆను 'మన్నథ్యకీణార్ష మైన కాలమలోంహడనింట 
చే విడిచి తిరుగులాడు చున్నారు. (మందా(కాంశౌవృ త్రము.) 
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అశ్తుక దాః నాన 

G, సిగాకయింతి, యెంతొ మరు చేతలు, మించెడుమించుబోం 

చులక | దగ్గత తీందొజుంగి తెమశథాను ములందమిమోాణ, జే 

రముల్ | తగ్గక చేయంబో యెదరుశీదవ్వులలాతి విలాతులందు 

పీ|రశలమె, యిటంబరిణగీయం బవ్రకుమి( పయోజనంబొకో? 
తీ, మురుచే.తలు_మున న్మథకీడలు, ధామములక = ఇండ్లలో, తమి=అ త్యా 

శ దవ్వులక్ = దూరములో, లాతివిలాతులందు = నేజుదేశమలందు ; 

విశ్వావసుః ; ఫా 

గ. మందమనీష? సవవపురుపూణాంగుణవి చేవవవ నము దోవః. 

అ. మందమనీష=ఓీమందబుదీ? సఏవ = ఆయిది, పురుపాణాం = పురు 

షులయొక్క_, గుణవి శేషఏప=గుణవి శేషమే, నతుదోవః=దోవముకాదు. 

._ వీశ్వావసువు:-- 

వ. మందమనసీపా? ఆయిది యిందుల పురువవి శేవుల గుణఏవిజేవ 

''మేకాని, దోవవిశేవముకాదు. 

మ. డేశేచేశే కిమపి కుతుకా దద్భుతం లోకమానా 
స్సంపాదె ్రవ్మ(దప్ణమమితం సద దృభూయో౭ప ప్యవాప్య। 

. సంయుజ్యంతే నుచిరవిరపోోత్క ౧8తాబ్ళి స్పతీఖి 
స్పౌఖ్యం ధన్యాః కిమపి దధ తే సర్వసంపత్సమృద్ధాః. 165 

అ. జేశేదేశే=నానాదేశములందు, కుతుకాత్ = వేడుకతో, కిముపిజబజకా 

నొక, అద్భుతం= ఆశ ర్యమును, లోకమానా;= చూచువానై, అమితం=అధిక 

మైన, (దవిణ మేప=[ద్రవ్యము నే, సంపాద్య=సంపాదించి, సద న=ఇంటేని, భూ 

. యోవీ=జమజణిల,. అవ్శాష్య=పొంది, సర్వసంపక్సమృ్ధాః=సర్వసంపదలతో నిం 

౫ టినవారె లై: సుచిరవిరహోత్కంకి తాభిః=చాలా కాలమునుండి యెడ బాటు చేత 

చోరంబడు చున్న, సతీభిః=తేమ శ్రీరీలతో, సంయుజ్యం లే=కూడుచున్నారు, 
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ధన్యాః=కృ తార్జులునై, కిముపీ= చెప్పశక్యముకాని, సౌఖ్యం=సుఖయును, దధ తే: 

=ధరించుచున్నారు. 

తా. ఈదేశస్టులు ఒకొ._క్కు_ దేశములోను ఆశ్చర్యములను జూచుచు, విస్తార 

భనము నార్జించి మళ్లమట్లి నింటికిపషచయుచు, బహుకాలముగా విరవామునంగో 

ర, తమతమబార్యబకాజేరి. సర్వసంపదలుగలిస్సీ తాము కృతార్గుణె సర్యన్నుఖు 

ము లనుభకించచన్నారు. 

ఉ. దేశవిచేశముల్ తిరిగి, 4 తీజిక వేడుక లెల్లంజూచి, మెం 

తేసిధనంబుడెచ్చి, తమ 1 హెచ్చినకోరిక నిల్లు"సేరి నే 

రాసల సరసంపదల $ కాసరగా నలరింతురెంతొ యం 

దాసరికాంచివేచి, యసిశేయాడని యాం[డనె కూడి వేడుక ౯. 

టి. ఆసరాక =ఆశ్రయమఘగా, ఆసరికిక = తామువచ్చునండా.క. 

గ. అనేవంభా వౌపి పురుపాధమత్వ వమా వేదయతి. 166 

అ. అ నేవంఫావోపీ= ఇట్టి తలంపులేనివాండై నయెడ,ప్రురు సాధ మత్యం =నీచ. ' 

పురువత్యమును, ఆవేదయతి- ='తెలుపుచున్నా (శు. 

వ. ఇట్టి భావము లేకుండువాండు వట్టి పురుషభావమునె కను పజ. 

చుచుండువాండు. 

తథాప్ా...__ 

మ. ఆకించన్వా దతిపరిచయా జాయయో వేకుమాణో 

భూపాలానా మననుసరణా దిభ్యదేవాఖ లేభ్యః | 

గే హాతిష్టక౯ కుమతిరలసః కరాపకూ ర్తైస్పధర్యా 

కింబానీ'తే భువనచరితం? కిం సుఖం చోపభుం క "స్ట 167 

అ. అలసః=మందు(డై నవా(డు, గహే=ఇంటిలో, తిష్ధక్ = ఉండుచు. 

కూపకూరైః=నూతిలోని తాంబేళ్లతో, సధర్లా=సమానుండై , ఆకించన్యాత్ = 

చారిద్యామువలన, ఆతిపరిచయాత్ =వి శేషు సాంగత్యముపలనను, జాయయా =. 
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భార్య చేత, ఉ పేక్షుమాణః=అలక్ష్న ము చెయంబడినవాండై , భూపాలానాం= 

రాజాలలో,, అననుసర కాత్ 1= అనుసరింపమివలనను, అఖి లేభ్యః = అందటివల 

నను, విభ్యత్ ఏవ = భయపడుచునే, కమతిః=దుర్చుద్ధియై, భువనోతరితేం = 

లోకవృత్తాంతమును, కింజానీ తే= ఏమి తెలిసికొనుచున్నా (డు? సుఖంచ= సౌఖ్య 

యమునుక్, కిముపభుం _ే=ఏమనుభవించుచున్నా (డు? 

తా. చేమిడిచేతను, అతిసవావాసముచేతను, భార్యే అలక్ష్యము చేయ 

బడి, రాజుల ననుసరింపక యితరులకు భయపడుచు బావిలోని తాంబేలువలె 

ఇంటేయుండువాండు, లౌకికమునెజుంగక యేమిసుఖము ననుభవించును ? 

అదిన రే?;:— 

తే, లేవి నతిపరిచితిం దన 4 లేను యెగువ 

వరుల గూడక, యోడుక 4 యొరుల, కెపుడు 

నింటనుండియె నుయిక ప్ప ఫ$ వంటియవుతి 

యేమి గనునీడగముంశి ను $ నేమిసుఖము? 

టి. ఓడుక=ఓడుకొని - భయపడుకొని (అనుబంధ క్వ్వార్ధక ఈ కొనునకు కా 

దేశము). 

తథాహా. ఎ 

వ్యాపారా_న్హరముద్దిశ్య పీక్షుమాణో వధూముఖమ్ | | 
యోగ్భహేశే ఎవని. దాతి దరి చాలి స దుర తి; 158 

జాలీ శ 

అ. యః=ఎవండు, వ్యాపారాంతేరం= వేజువ్యాపారమును, ణద్దిశ్య=-ఈ 

ద్దేశించి, వధూముఖం= ఆడు దానిముఖమును, ' వీక్షమాణకః = చూచుచు, గృహా 
పు=ఇండ్లలో, నిదా త్యేవ=ని దించుచు నేయున్నాండో? సదుర్శతిః=ఆదు 

ర్బుద్ధిగలవాండు, దరి దాతి=దర్శిదుండగుచున్నాండు. 

"తొ, బుద్ధిహిను.డైనవాండు. నివ్ఫలమైన వ్యాపారమును దలంచి ' "పెండ్లము 

ముఖమును చూచుచునే యింట నిదురించుచు దర్శిదుండగుచున్నాండు. 

10 
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అది నరే? = 

క, వచే నొకపని నెపమిడి 

యాందట నటు గనుచును దన *+ యాలిమొగంబే 
య్ ేబె యింట నుండియె 

'వేందులు నిదురించు వాం శ వెదపేదయగున్, " 
టి. వేందుఅం= వెల్లి వాండు, ( పెద=పెద్దరూపాంతరము) 

ఇదంచావదీయతాం:- 

వృ. ఇచ్చేద్య స్తు సుఖం నివస్తు మననా గచ్చే త్పరాజ్ఞ స్పభాం 
కల్యాణం గిరమేవ సంసది వచే త్మా_శ్యేముదడ్యాత్క్శతీ | 
అ్షేశాద్ధనమార్థ యే దధిపతే రావర్టయే ద్వల్ల భా౯ 
కంర్వీతో పకృతిం జనస్య సమయే క స్యాపి నాష(క్రియాం1169 

అ. య స్తు=ఎవంై తే, కృతీ=పుణ్యాత్తుడు, అవనాౌ=భూమిలో, సుఖం 

సుఖముగా, నివ స్తుం=నివనించుటకు, ఇచ్చేక్ =కోరునో, సః=వాయడు రా 

జ్జ క=రాజుయొక్కొ_, సభాొం=సభనుగార్సి, గచ్చేక్ =పోవును; సంసది=రా 

జసభలో, కల్యాణీం=శుభ కరమైన, గరమేవ=మాట నే వదేత్ =చెప్పును, కా 

"ర్యేషు= కార్యములలో, ద ద్యాత్ =ఇచ్చును; అగ్హైశాక్ =కస్ట్రములేక, - భనం= 

ధనమును! ఆర్జయేత్ =ఆర్థించును అధిప లే$ః=యజమానునిక్సి వల్ల భా =(పీయ 

మెనవారిన్సి ఆవర్థ్యయేత్ = మజలించుకొనును; జనస్య = మనుష్యునికి, ఊఆపక్ళతిం 

=యాపకారమును, కుర్వీతే= చేయును, సమయే= సమయములో, కస్యాపి= ఒకని 

కైనను, అప కియాం= అపకారమున్సు నకుర్వీతే= చేయండు. 

"తా, సుకృతముగలవాండు సుఖముగా నసింపంగోరును రాజసభకుం బోనం 

నోరును సభలో మంచిమాట నేచెప్పును, కార్య కాలములలో (పియమైనవారికి 

థనధాన్యములిచ్చును, కష్టముబేకయే ధనము సంపాదించును, రాజసంబంధు 

లను అనుకూలురనుూగాంజేయును, జనుల కుపకారమేచేయును, అపకారము 

చేయడు. 
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అదియు నవహీవువవుంగావుత :--- 

ము: వలయళానోరెడి నెన్వండివ్వసుధ వె ౯ వేసౌఖ్య,మా వానికిక- 

వల యు౯ రాజసభ ౯ జరింప,వలయుక శవా కువ మవ్యం బు 

గాక, వలయుకా సత్కి3 యే నేయ, వీయవలయుకా శ వాండర్థ 

మరి ర్భింపలాకా, వలయు౯ వేళల మేలు నేయ, వలయుకా శే వో 

జేదం గిజేది యే౯. 160 

మవ్వంబుగాక్. = మనోవారముూూ, ఏవకొ నలయుకా = పోంగొట్ట 

వలయును. 

అన్య చ్చేద వమువధారణీయం.___ 

వృ. అయు కం యు కంనా యదభీహీత మ చేనవిభునా 

నుయా'చేతన్ని త్యం జడమపి గురుంత స్య ఏనుయాత్ | 

వివిత్సుర్నెస్ఫృవ్యాం కథమపి సభాయా మభినయిత్ 

స్వకార్యంసంతుస్తా. శితిఛృతి రహస్యేవ కథయెత్ ॥ 161 

అ. అడే న=అవివేకియెన, విభునా=[పభువు చేత, అయు క్షంయు కంవాజ 

అయు కమైనను యు క మైనను, యత్ =ఏది అఖిహితం= చెప ంబడునో, ఏత 

త్ -ఆవీనిని, నిత్యం= ఎప్పుడును, స్తుయాత్ సో తము చేయును, జడ మపి=అవి 

వేకియైననుత స్యగురుంజ వానిగురువునువినుయాత్ = స్తుతించున్యువివిత్చుః= తెలి 

యంగోరువాండె;, నై స్పృవ్యాం = నిరాశను, సభాయాం=సభలో, కథమపి= 

ఎట్లుయినన్సు అభినయేత్ = వెలిపజుచున్యు క్షీతిభృతి= రాజు, సంత్ఫుప్లేసతి=సం 

శోపషించుచుండలా, స్వకార్యం=లేన కార్యమును, రవా స్యేవ=ఏకాంతము 

లోనె కథయేత్ = చెప్పును. 

తౌ. గర్వ కానివాడు (పభువు మంచిదోచెడుదో చెప్పినది కొనియాడును; 

చానిగురువు వివేకములేనివా: లై నను వానిని కొనియాడున్యు ఆపభువు నఫఖి 
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(పొయమును తేలియంగోరి నిరాశతోశై నను నలుగురిలో 'వెలిపటుచును, ఆ ప్రళ్లు 

వునకు సంతోషముగా తనకార్యమును రవాస్యముగా 'తెలుపుకొనును. 

_మజియు నిదియు నవధరింపనవుంగావుత :_ 

మ.ఇలవై కోయుక్ష నుయు క్ర మేనివిభుడెంో తేమూఢతళ౯ా జెప్పిన౯ 

వలెనా చెప్పి నబేనుతింప, గురున శే వ్యా౭డేజుడు౯ జేరనక్ | 

వలెవాండెన్నెడు నెన్నిక ల్లెలియ, ముకీనై్నైరాశముం దెల్బ్పం 

గాకా వలెవాండుక్. "ముపైతుంజెకాలు. జెవిలో$వా(కువ( 

" నెవ్వాకునే౯. 

టీ. ముదితుం డె= సంతో 'షించినవాండెె ఎవ్వాకు నేక = ఏమాట నై నను. 

గ ఇత్యలం పసక్తాను[ పస శే ితిదూరతో విమాన మానయళ౯ 

సానందం సాంజలీబంధం॥ 162 

అ. ఇతి (కస కృళాఅనుపసకా = (పసక్తి కి ంచినదానిని అనుసరించుట 

తోఅలఅంజచాలున్యు ఇతి=అన్సి దూరతః=దూరముగా, విమానం=విమానమును, 

ఆనయక్ =తీసీకొనిపోవుచు, సౌనందం= అనందముతో ,సాంజలిబంధం = అంజలి 

బంధమ్వుతో ను. 

వ+లని యిట్లు! పన క్రి క్రించిన (ఘూర్చర బెశదోహోద్దరణము ననుస 

రణమున) యిందలీ యు త్రమాధమపురువనిరూపణ మోావజ కే 

' కోలునని దూరమునన విమాన మానయించుకొంచు నానంద 
ముతో నంజలిబంధముతోను. 

యమునా (కంజగి “పీక్షృప్ణు వర్ణనము. 

(యమునానది= కాళింది ఇది సూర్యునిపలనంబుట్టి యమునికి చె ల్లైలె 

కళిందపర్వతేమునుండి (పవహించి, (శీకృష్ణుండు తనకు వీయతమయునయినం 

దున గోకులబ్బం దాపనా దులందు అేకలీలలతో సంచరించిన తీర పదేశము 

కలది. దీనిప్రస్తాననమున కుంజగోపీకృష్ణులును సందర్భింపంబడిరి) 
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వృ. కృష్ణా శ్లేపవి శేవి తాసిక రుచే? శాలిని? తుభ్యంన మః 

కు హ్హాభ్యశ్శింత తావ కాము క ణి కాపుస్టోభ్యఏ హోఖులిః | 

గోవీభ్యఃపరిలిప్పయూామురరిపో _స్తేమస్థి తాభ్యోనతిః 

నాథభాయా౭భిరు పాసితాయచ నమోవాకానధథీయామపహిా॥ 

అ. కృష్టా... రు చే-కృష్ణ = శ్రీకృష్ణునియొక్కొ_,ఆశ్లేహ = ఆలింగనము చేతే, 

వి శేపిత= అధికమైన, అసితరు చే=నల్లనికాంతులుగ ల, కాలింది = ఓకాలిందీ! 

తుభ్యం =నీకు,నమః=నమస్కా._రము. (శిత... పుంజేభ్యః- [శ్రిత = చేరిన తౌవక = 

సీసంబంధమై,అంబుక ణి కా=నీటిబెట్లరుక్క_, పుంజే భ్యః = సమావాములుగల; 

కుంజేభ్యః=పొదలకై , ఏహః=ఇది, అంజలిః=ననుస్కా-రము. మురరిపోః=కృ 

ప్పునియొక.., పరిలిప్పయా=కాయగలింప గోరిక చేత, తేషు = అషొదలలో, స్థ 

తాభ్యః=ఊన్న, గోపీఛ్య:=గోపికలకు, నతిః=నమసా్యారము. ఆభిః= ఈగోపి 

కలచేత, ఉపాసి తాయ= ే విపయడునదున్న, నాథాయ=స్వామికిని నమోవా 

కాల్ = నమస్కారవాక్యములను అధీయామహి = మజ్లిమణజ్ల ఉచ్చరించు 

చున్నాము. 

తౌ. అప్టభార్యలలో నొక తెయె కృష్ణు డాలింగనయు చేయరా, మిగుల 

నీలకాంతిగలిగి నదీరూపయు"నై న ఓ-కాలిందీ! నీకును నీజలకణముల చేత చల్ల 

బడుచున్న పొదరిండ్లకును, 'ఆకృష్టుని ఆలింగనమున కె ఆపొదరిండ్లలోనున్న 

గోపికలకున్వు ఈగోపికల చే సేవింపంబడుచుం జెడి (శ్రీకృష్ణునకును నమసా్కార 

ములు. 

వ్, అలకృృష్ణుం గని కవుం * గిలి కో “నుక్"లందిమై 

నాక ప్టభావంబె $ యావహీంచు 

కాళింది? నీకిచె శ కావింతు వందనం, 

బంజలికావింతు $ సింజదళిక 

మగునికుంజమ?ి $ నీకునందులస్వాదూద 

కముల రంజితదళ 4 సువములతంబఃళి 
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యందుల నాకృృష్టు శ నాలింగనము గోరు 

నోపికాంగనలు మో + కునుబొహోరు 

తే, చేసెదను, వారలును నుపా శ సింపసొంపు 

మిగసల వారలకును గ్పవా 4 వ.దురంపు 

టాదరంబున ( శీకృప్ణ?ి $ నాథుండవగు ( 

ఏక యొనరింతు జేజే లశ నకముగను. 

టి. సింజత్ +అళికము=(వాలెడి తుమ్రైదలునల, నికంజమ=ఓపొదరిల్లా !రం' 

జిత-_దళ-.నుమ-లతంబ= ఇంపయిన+ఆకులును+పూ లును+తీ (గలునుగల, చే. 

దురంపు=అతిశయమైన. 

కృ ళానుః. _ 

4 ym ఆన లది అడ అలి | ఆస 

గ కృతింసఖి? జాన -వోరనిఖావముకాః కృష్ణస్య జగదతిసన్ధాతంర 

నుసన్హా నేన 164 

అ, సఖీ=ఓ చెలికాడా? జూరచోళ శిఖామకోః=జారులకును చోరులకును' 

శిరోనుణిరై, జగత్ ఆతి సంధాతుః=లో కానికే మించినవాండును '(సృష్టిస్థి 

తె లయములును శోయువాండు నెను); కృష్ణ స స్య= =కృష్టునియొక ్క_, అనుసంధా 

న=అనుసరించి స్తుతించుట చేత, కృతం=చాలును. 

కృశాను(డు. — 

వ, సఖా! సకలమెన దొంగలకుకా బొజుంగులకుకా నిఖా మణియ. 

గ్గు నీకృష్ణుని యందలి జగంబు నతిసంధానంబున నీదు నను 

సంభానంబును జాలును. 

ఓి. అతిసంధానమునక (సంసర్దపాలన నాళన్మ తేయముయొక _ )అతి (క 

మణ ఏివషయమున. 
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తథాపి. 

వృ. లుంశిత్యా నవనీత మన్యసదనే లోలేతణో భశుయకా 

గోవీభిః పరికృప్యు మాతృసవిధం నీతో ముకుంద _స్తయా। 
“లుంక్రీ రానవనీత” మిత్యభిహితో వ్యేతద్వ ్యలుంతీః కిమి 
త్ఫుశ్చో మానవనీత మేవ హృతమి త్యాగోజన న్యాంన్యథాత్ . 

అ. అన్యసద చే=పరగ్నవామందు, నవనీతేం= వెన్నను లుం8త్వా=దొంగ 

లించ్చి లోలేక్షణం=చలించుచుం డెడు కండ్లుగలవాండై) ఛత్షయక' = తినుచు, 

పరికృష్యు =లాంగుకొని,గో పీఖిః =గోపికల చేతు మాతృసవిధం=కల్లి సమీపమునకు, 

నీత=కొనిపోంబడెన, ముకుందః = కృష్ణుండు, తయా ఆతల్లి చెత, నసనీత్౦= వె 

న్నను, మాలుంకీః=దొంగిలింపకుమ్సు ఇతి=అన్సి అఖిహి పాతోపి= = చెప్పంబడెినవా6 

జే నను ఏతత్ =దీనిని, కిం=ఏల, వ్యలుంకీ; = దొంగిలించితివి? ఇతి=అని, ఊ 

_కః= చెప్పంబడనవాండై, మానవనీత మేపవృాతం= నవనీతేంమా వాతే మేవ_ నవని 

తమే అపహరించలేదు ఇతి=అని, ఆగః=అపరాధమును జనగన్యాం=కేల్సి యం 

దు, న్యధాత్ =ఈం చెను. 

తా. కృష్ణుండు అన్యులయింట వెన్న దొంగలించి బెదరుచూఫపులతో తనత 

ల్లియెన యశోద టెగ్టరికి నోపీకలచేత కొనిపోయిడి ఆతల్లి వెన్నదొంగలించవద్దు 

అని చెప్పంబడియు ఏల దొంగలించితివి యనియడుగణగా మానవనీత మేవ వ్యా 

త మని నీవుచెప్పినక్లే చేసితినని కల్లి మోందనె తష ప్వుపె్తైను. 

అదిన రె, 

ఉ. మానినియాయశోదయుం గుశేమారునిగ్భృష్టునించి ల్ని,నోపికా 

మానవతుల్మలంగు మటుశమాయలకాండని తల్ప కే,“అరే? 

మానవనీత మేవహరశేమా ధవిియంచు వచించుమాతకుక్షా 

మానవనీత మేవ యనుశమాధవుండా వెనెతప్పు మోసంగాన్ . 

టి. అశే మానవనీత మేవ వారమాధవ=అశే మాధవ నవనీతం మైపవవార-అశే 

మాధవ=మరికృష్ణా, నవనీతం= వెన్నను; మై వహారజదొంగలింప నెవద్దు, అనుతల్లి 
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మాటకు, మానవనీత మేవ=నపనీతంపెవ వారామి-నవనీతము దొంగిలింపనె దొం 

గిలింపను అను(పత్యు త్రరముతో; (మానవ సీత మేవహారామి-మానపజ మనుష్యు 

లచేత, నీత మేవ=కొనిపోయడినదె, వారామి=దొంగిలించుదున్నాను, అనిత 

నగూశార్థము సహితము తెల్పెను. 

కించ. __ 

వృ. అం'సే సలీల మధికోప్య సుకం స్వహసాత్ 

గోవ్యో భయాకులదృశః కుతుకీ ముకున్షః! 
అంసంగతంశుక మిహపోపనయీతి వాచం 

త స్యానిశ వ్యు న తదంశుక మూచకర్ష్మ ॥ 166 

అ. సఃముకుందః = ఆకృష్ణుండు, స్వహస్తాత్ =తన చేతి లోనుండి , శుకం=చి 

లుకను, భయాకులదృశః =ఛయ ముచే కదలుచున్న -చూపులుగల, గోప్యం =గో 

వీకయొక్క, అం నే= భుజ్యాగనుందు, సలీలం=లీలతో , అధిరోప్య= ఎక్కించి) 

కుతుకీ= వేడుకగలవాం డ్రై అంసంగతం శుకం=అంకారముతోంహడిన శుకము 

ను- అంశుకం=వ స్తమును, ఇవా=ఇక్కొ_డ,అపనయ=త్రోయుము, ఇతి== 

అని తస్వాః=ఆగేవికయొక్కు_, వాచం=మాటను, నిశమ్య=విని, తదంశుకం= 

దానిష స్త్రమునుు ఆశకర్ష =లాంగెను. 

తా. కృష్ణుండు తన వేతి-చిలుకను ఒకగోపికమూంపునవిడిచి, అంసంగతం 

శుకమిహోపసవనయ == (ఇవా ఆంసహితం శుకం అపనయ) అంశుకం=అంళుక మను 

పదార్థమును, అపనయ=తో "లగించుము. అను ఆగోపికమాటనువిని దానివ సి) 

మును లాగివేసెను. 

మటణియు. 

తే. అంసమునం జిల్క_ నెక్కించి ఈ యాకులాకీ. 
యగు నొకానొక గోపిక $ యదరితనున 
యనంగి యంనంగతంశుక ? మపనయ) యనం 
దోన చానియంకుక మును శ దానలా౮లా. 
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టి. అంసమునక =మూపులో, తనున=తే న్నే,(అంసంగతంశుక మపనయ)= 

మూంఫునంజేరిన చిల్కనుదీయుము, అను గోపికమాటను (అం=అం అనెడిఅక్ష 

శముతో, సంగతం=కూడుకొన్న , శుకం=శుక మనుపదముగల, అంశుకం-అను 

పదమునుగా అర్థముచేసి) పెంట అనుఅర్థమగల అంశేక మును పదార్థమును. 

ఆజి-చ 

వృ. నీత్వా రాధికయా నిశాం మురరిపుః (పాతర్ష ఫ్రహోనాగత; 

“త(ంమాభూరపరాధికః పునరితి (పోకోపి పూర్వంయమయా | 

కస్థాబేవమభూ8తి” |శ్రితరుషా నిర్భ ర్చితో నీలయా 

(త్వద్వాచైవ సరాధికోహ) మితి తాం వ్యామోహయకః౯ా 

[మాయయాా॥ 

అ. రాధికయా=రాధాదేవితోడ, నిశాం=రా।తిని నీత్వా = కడస్కి (ప్రా 

త=ఉఊదయాన, గృహోకొ= ఇంటిని ఆగతః = చేరిన, మురరిపుః = కృష్ణుండు, 

త్వం=నీవు, పునః=మజుల్క, అపరాధికః = రాధాసంగమాపరాధ ముగలవాండు 

(అపగతరాధికుండు,మాభూః= కాకుముు ఇతి=అని, పూర్వం=ముంటే, మయా = 

నాచేత, (పోకోవి=చెప్పంబడినవా(డవై నన్కు కస్మాత్ = ఏమికారణమువలన, 

ఏవం=ఇట్లు, అభూః=అయితివి, ఇతి-అని, (శితరుపా= తెచ్చుకొన్న కోపము 

గల, నీలయా=నీలాదేవి చేత, నిర్భ రి నైలేః=జెదరింప(బడనవాండై, మాయయా = 

మాయ చేత, త్వద్వావై ప=నీమాట శత నే అవాం= నేను సఠాధికః=రాథా 

సహితు(డను, ఇతి=అని తాం=ఆనీలాదేవిని, . వ్యామో హయత్ =మైనుజపం 

జేసెను. 

తొ. రాతియంతయు రాధికతోయగడపి, (పొద్దునవచ్చినకృష్ణుని నీలా 
- ద ౯3 

చవి నీవు అపరాధికుండవు =రాధనువదిలినవాండు--అపరాధము కలవాడు కా 

కుము. అని ముందేచెప్పియుండియు మజల చెందుకిట్లు చేసెదవు? అనియడి 

1న నీలతో, నీమాటతో వే సరాధికుండను సేననిచెప్పి ఆనీలను 'మోసపుచ్చెను. 
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మణి యు... 

కే, రాధికనుగూడి వేడుక 4 ర్యాతికడపి 
శేపకడ మూలయిలుసేర ,4 శేగి నీల 

యడంతుం. చెపు మిపు డపరాధి * కుడవె?ి యనిన, 

బడంతి?ి వీయాన, యపరాధీకుడనె యనెను. - 

టి. అపరాధికడు=రాధికను పదిలినవాండవు, అపరాధికుండను=(వద్దన్నది 

చెసిన) అపరాధము కలవా(డను. 

ఇతి. రాధికా--నందగోపునకు సహోదరియై (శ్రీకృష్ణునికి (ప్రియురాలైన 

రాధాచేవి. 

విళ్వావసుః. ___ 

గ, వయస్య? మెవంవాదీః, సహి పరమపావన స్పకలజగదంహ 

స్పంహరణకృ తే కృతావతారో వన్హారుజనానన్షనో యదు 

నన్గనో నిన్హాపదవీ దవీయాన్. 168 

అ. పవయస్య=ఓ స్నేహితుండా! మైసంవాదీః =ఇట్లు చెప్పకు, సహీ=అత6 

డో, పరమపావన =మిక్కి_లిపవి తుండు, సకల-+జ్యత్ -అంవాః-సంవారణక్ళ, 

'తే=సమ స్తలోక పాపనిష్ళ త్తి-కె ,కృ తావతారః=చేసిన అవతారములు కలవాం 

డును) నందారుజనానందనః=నమస్క_రించువారికి ఆనందమునిచ్చు వాడును. 

యదునందనః జయ దుకుమా రుండును, నిందాపదవీదవీయా౯ =నిందామార మునకు 

దూరసు(డును. 

విశ్వావసువు..___- 

వ. చెలికాడా, ఇటులాడకుము? అతండు పరమపావనుండు. స 

కలలోక శోకనిరాకరణ క రణార్థ నువతరించి, యా, శితానం. 

దనుండగు నీయశోదానందనుండు నీనించాపదవికిం దూర 

మె యందనివా(డు, 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకా తాత్ప ర్యేతిపోససహితము. 155 

(శ్రీకృచ్ణ వర్ణ నము. 

(శ్రీకృష్ణమా ర్తి. — వీరు, శ్రీరామావతారమున చేవతలును మవా 
రులును ఆ శ్రీరామల సౌందర్య చాతుర్యాదులను సేవించి వారితో ఐహికసు. 
ఖసంసర్దాదులుగాతము తామనుభవింప న పేక్షీంచి, వారినియమన| పకారముగ 

వారి యపరావ తార మైన యీకృ్ళ సై వ తారమున తమతమ యిచ్చానునార ముగ 

గో నోప గోపీరూపములుగాను ఘాసతరుల తౌాగుల్మములుగాను జనియించిన 

యాబేవతాదులను వివిధవిధ లీలావినోదములతో నానందింపంజేయుచ్చు మ 
లేయు కుళ్తూకు-చెల విదుగోద్ధప పాండవాదులను నానందింపంజేయుచు, అం 

దర్జునునకు సారథిమయై విశ్వరూప(ప్రదర్శనమున అతనిని పరమహిత విహిత ఛ 

గవద్దీతోపదేశమున పరమవిర క్రునింగంజేసి యానందింపంజేయుచు, తామును 

ఎనమం(డుఖార్యలతో ను పదార్దురు రాజకన్యకలతోను మతీ పదాన్వేలగోషి 

కలతోను ఆనందించుకొనుచునుండిన యా [శీమన్నారాయణమూ ర్తి యే.) 

క. అసత యారా స యస రో సస థ్ భ్యుదయస్య స్ట్ 

జగుశ్చరి(త్రం జగతః పప్[తం [ 

పునః పర సె పురుపూయ తె 

సమ స్తనమ్యాయ నవు సనోమి. 169 
వాలా. —0 

అ. అసత్ మయార్థ(అభ్యుదయస్య=అసద్విషయముల నాళశముకొణరే. + 
అవశారముగల, యస్య=ఎపనియొక్క_, చర్మితం=చరితమునుు. జగతీః=లోక 

మునకు పవ్నితం=పావనమునుగా, జగు;=చెప్పుదురో? త సై =అట్టి, సమ స్త, 

నమ్యాయ= సకలమైన వారిేతనుశనమస్క్లరింప నర్హు(డైన, పరస్మైపురుషా 

య=పరమపురుహుం డైన (శ్రీకృష్ణునికాణకు, పునః=మఅిల, నమః=నమసా్కా_ 

రమున్సు తనోమి= చెయుచున్నాను. 

తా. ఎవడు సకలదోష నివారణార్థమై అవతరించిన యతండో, ఎతనిచ 

రి తమును సర్వవిధపవితమునుూగా సకలజ్జూనవంతులును ఇప్పుదురో, అట్టి సక 

లలోకులకును నమస్క_రింపందగిన 'ఆపరమపురుషుండగు (శీకృష్ణుని మణులను: 

ఉల నమస్క_రించుచున్నాను. ఉ పేంద్రవజూవృ త్రము. 
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తే. లోకకోకనిరాకర $ డై కజనన 
మును భువనపప్మితచర్మిత 4 మును గలానిం 

బరమపురుషుని నిజె సర్వ శ పురుషునతునిం 

(బణతిసేయుదు ముజివముజి $ (పణుతి సేసి 

టి. లోక ...జననమును=సకలలోక దుశఖములను నిరాకరించుటకై ముఖ్య 

మైనయపతారమును,,క లానిక =క లవానిని, (పణతి=నమసా్యా_రమును,(పణుతి = 

సో త్రమను. 

గ్య అన్యఖల్వత్యద్భుతం చారి తనూ కర్త ర ట్రై తాం:-ా 

వ. ఇతని చేకదా? అతిమా(త్రమద్భుతేము వార్మితము వినణు 

డులాత? 

చోర స్యచార్యం జగత్మో పసిద్ధం 

చార్యస్యచార్యం నతుదృష్టపూర్వం! 

చౌ ర్యాణి కార్యాణి బత (శంతాని 

కృష్ణస్య మువంతి తనూాం శతనూంసి. 170 
ణా అ 

అ. చోరస్య=దొంగయొక్క_, చార్వం=దొంగతనము,జగతి=లోక మందు > 

ప్రసిద్ధ ం=(ప సిద్ధ మును, చొర్యస్య=దొంగతనముయొక్క్క_, చార్యం= =దొంగతన 

మ్స “దృష్ట్రనూర్వం= ముం బెప్పుడును చూచినది, న=కాదు. చార్వాణో= =దోంగ 

తనముల' నెడు, కృష్ణ స్య కార్యాణె= కృష్ణునికార్యములు, బత=ఆహా?, శుతాని = 

వినంబడినవి? తమాంసి=పాపములుఅన్నిటినిక్ , ముష్ఫంతితేమాం=బహంగా ద్ొం 

గలించుచున్న వి. 

తా. లోకములో దొంగకు దొంగతనముండినప్పటికిని దొంగతనమునకు 

దొంగతన 'మెసప్పుడును చూచినదికాదు. -ఈకృష్ణునిదొంగత నము "వంద లై నాకా 

ర్యములు సకలదోవములనుక చాలామట్టుకు అపహారించుచున్న వే అని బిను 

చున్నా "మే అది ఆక ర్య ముక దా? 
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శే. (ముచ్చునకునగు [ముచ్చిమి శ యచ్చుపడల 
ముట్చటగునె? _ముచ్చిమికిని $ (ముచ్చిమియన 

(ముచ్చిమియె వ్ర ఎ్రమ్షనిది హాచ్చి వెచ్చు పెరుగు 

తమము (ముచ్చిలు,న బె (ముచ్చుందనము మెచ్చ? 
"టె. కృష్ణుని (ముచ్చిమియే "హెచ్చి పెచ్చుసెరుగు దోప, మున్నుముచ్చిలును. 

కించ. _ 

చితంచి(తం దృమ్మి తే కృష్ణ మే ఘే 

కంసం పాపా (పాపలోపం సమృంద్ధిః 

ఆసీద్యు కృ కం హో నిదాఘ్మపతాన్సి నో 

రంసో హింసా మానసే స కీ రుత. 171 
అ. కృష్ణ మే శే =నీల మేఘము, (కృష్ణుండు అను మేసఘము,) జృంభి తేసతి = 

విజృంఫించుచుండలగా, హా నిదాఘ్మప్ప్క శాతిం__ హా=ఆహ్మో నిదాఘ = ఎండ 

కాలము వేడిమికి, ప్రశాంతి ప్రకపునను, (హానిద = హానినిచ్చు నట్టి ట్, ఆన= 
అఫఘాసురుండనువానికి, ప్రశాంతి 8=నాశ ము ») ఆనీత్ = అయ్యెను, వాంసకజు 

వాంసపక్షీ, (వాంసాసురుడు,) హీంసాం=హీంసనుు మానసే=మానస ససరస్సు 

నందు, (=మనస్సున) ప్రా, ప్తవాక=పొందెను కీర్షిః=అడుసు (యవస్స్సు 
ఉస్ధ్ = = ఫు ప్టైను, యుక్తం = = ఇదిసనే, కంసం ప్రాప్తా - కం=జలమును, 

సంప్రాప్తా = పొందిన, సమృద్ధిః = ఆధిక్యము, (కంసం) = కంసుండనువానిన్ని 

ప్రైా/ష్తాసమృద్ధిః = పొందినసమృద్ధిలోపం=నాశమును ప్రాప=పొం దెను చిత్రం 

చిత్రం= మహోళ ఇ్పర్యమయు ! 

తా. కాన్మేఘము క్రమ్మునప్పు డెండకాలపువేడి తీటుటయు, వాంసలు 

మానససర స్పున తిరుగటయు, అడుసులేచుటయు, జల సమృద్ధియుండియు 

లోపముకలుగుటయు, ఆశ్చర్యము. అస్షే మేఘవ వర్దరడెన కృష్ణుండుఅసూసురవాం 

సాసురులను కంసునికసంనారించి కీ పొందెను. (ఇట కేన్లోకముతోకూడ వి 

రోధాభాసశ్లేషలు. ) 
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"తే, కృష్ణ మేఘవిజృంభణం దృష్ట దీి( 

గంసురుచిరసమృద్ధియ (క్రాంగు కేల? 
తపమునణంగిన వాంససంత పన మేల? 

కీ ర్రిలేచినం దనశేల?ి కీ ర్తి నేల. 171 

టి.కం-సురుచిర =జల మ యొక్క అతిమనోవారమైన(కంసునిమనోవారమైన), 

తపము = తాపము (తపస్సు) హంస= హంసపక్షియొక్క (ఒకానొక రాక్షసుని 

యొక్క, యోగులయొక్క్యిు) ఇట ఆళ ర్య (పశ్నములు విరోధా భాస శ్లేష 

_రూపకములు. 

గ. పున స్పభ క్యు న్మైెషం భగవంతముడ్దిశ్య. 

వ. మజియు భ క్షియతిశయించి భగవంతును చ్లెశించి. 

-వృ,. కంసం ధ్వంసయ తే మురంతిరయ తే హంసం తథాహింస తే 

చాణంవీణయతే బకంలఘయ తే పౌం్యడం పరంలుంప టే 

భౌముంథాముయ తే బలాద్బృలభిదోగర్వం పరాకుర్వు తే 

క్రిష్టం శిష్టగణం (పణ్యమమవళతే కృష్ణాయ తుభ్యంనమః- 172 

అ. కంసం=కంసుని, ధ్వంసయ తే= ధ్వంసము చేసి నవాండును, మురం=మురా 

"సురున్సి తిరయి జే=నశింపంటేసి నవాండునువాంస౦=వాంసాసురున్ని తేథాజఅట్లు, 

హింస తే=హింసించినవాయడును; చాణం=బాణానురువి, కీణయ తే=క్నీ ణీంపల 

'జేసినవాయడునుు బకం=బకాసురున్సి లఘయలే=నశింపంజేసినవాండున్వుు పౌర 
(డం=పౌం(డాసురుని, పరం=బహుగా, లుంపలే=పీడించినవాండును; భౌ మం== 

భూమిపుత్రులడైన నరకాసురుని కామయే = నశింపంజేసినవాండును బలా 
శ్ =బలిమితో, బలఫీదః= ఇం దునియొక్క, గర్వం = గర్వమును) పరాకు. 

"తేంనిరాకరించినవా౭డును కీ కి స్థం=దుస్టుల చె శ్లేశపడిన డై, ప్రణ మం=నమస్ము_ ' 

రించినట్లి, శివ గణం = పెద్దల సమావామును, అవలే= రక్షీించువాండునై న )కృష్లో. 

“యజ=(శ్రీకృష్ణుండ నెడు, తుఛ్యాంజనీకు నమః=నముస్క్మా_రమయ. 
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తా. కంస్క వాంస్క బాణ, బక్క పౌండు నరకానురులను, నళింపంటేసి, 

ఇం్యద్రునిగర్వమణంచి,దుష్టులచే పీ పడింపంబడజాలక నిన్నునమస్కరించుళిష్టులను 

రొత్షీంచునట్టి ఓకృష్ణా ! నీకు నమసా్యారము. 

నీ, ఏ. కంసవిధ్యంసముశహంసనిహింస యు, 

న చాణనసంథీణంబుశభాము మోము, 

మామురసంహారశీమాశిశుపాలపి 

ఫాలనమునుునలశేకాలయవన 

యమనంబు, చాణూర శ మనంబు, యమళార్జు 

నవిభంజనము, కాళిశయవిజయమును, 

పూతన పాణవి+ మోచనమును సుద, 

ర్భనశాపమాచనశమును దవాగ్ని, 

తే, గళన, మిశ బకశకటపిశేదళన మిలను, 

చేసి, ముచికుందకుభాకు$'చేలవిదుర 

ముఖ మహాత్ముల ముఖవికాశేసకత6 చేసి 

వెలయునోకృష్ణ ! నిన్నె నేశవలతు. గాలుతు. 

టి. నిహింన=హింస్క, భెముకమునుము=నరకాసురునాశమును. 

కంను(డు వీండు రుద నేనునికొడుకై కృష్ణునిమేనమామ మై మభురాపట్టి 
ఇమునకు రాజై. తన చెల్లై లెనదేవకీ దేవియెనిమి దవకొడుకువలన తనకు మరణమని: 

విని ఆదేపకీపసుదేవులను కారాగ్భృపహామందుం బెట్టి అమెబిడ్డలను పుట్టినతోడశే 

చంప్రచు కడపట కృష్ణునిచేత నే చంప యబడినయొకరాక్న్షసు ఢు 

వాంసుండు---జరాసంధుని న్నే హితుడు డిచికనిసోదరుండు. ఈయన్న ద 

ములు శివునివలన ఆయుధముల ేత చావకుండునట్లు వరముతీసికొని రాజుల నెల్ల 

హింసించుచుండలా, కృష్ణుండు యాదవులతోడియుద్ధమలో డిచికయచచ్చ 
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నని హాంసునకును, వాంసుండుచచ్చెనని డిచికనకును ఇెప్పిపంపలాొ, వారుదు$ఖిం: 

చి బలాత్కారముూా, వానివలె వీండును (పాణములు విడిచినవాండు. 

చాణాసురుండు--వీంయు బలిచక్కన_ర్తి పెద్దడొడుకై, వేయిెచేతులుగలిగి శివ 

భక్తుడై, కృష్ణునిమనమం డై న యనకుద్ధుని కనడ తెలియక తనకూతు.రెన 

ఊఉ ాకన్యక శార్యరమెనది వెనుకంటెలిసికొని) క ఫమ్హనితోయున్ధ కము బేసి, నాలుగు 

చేతులుతేప్ప కక్తి_న చేతులన్ని అతనిచేత నజకలుడి, కడన కివునిప్త ప మథ 

గణములో ముఖ్యుండుగా నున్నవాండు. 

నరకానురుండు.-_వీండు సరాహావ తారములో విష్ణువునకు భూమివలనంబుట్ట 

అదితికర్ణ కుండలములు దొంగిలించుకొని, సరుడవావానముతో సత్యభామతో 

కూడవచ్చి యుద్ధము'చెసిన ఆ కృష్ణునివల్ల చంపంబడినవాండు. వానివెజలో 

నుంచియున్న పబౌజు వేలకన్యలను వివావామె వచ్చునపుడు సత్యభామ్రే చ్చే ్ రే 

పణచేత డ్రేకృష్ణుండు స్వర్షమునుండి నంచనవనపారిజాత వృత్న మును తెచ్చెను. 

మురానురుండు వీడు నరకాసురునియన్న యె యుండి కృష్ణుని చేత చంపల 

బడినవా (దు. 

శిశపాలుడు..వీడు దమఘాేేషునకు కొడుక. నాలుగువేతులతోను నొస 

టికంటితోనుపుట్టి, ధర్మరాజు రాజనూయః యాగ సమయములో కృష్ణుని నిందించి. 

అశతనిచేతే చచి వ్పీనవాండు. 

కాలయసనుండు--వీండు మధురాపురికి దండెత్తి రాంగా, కృష్ణుండు పట్టణము 

విడిచి ముచికుందుండు నిద్రించెడు పర్వత గువాలో ముజు6గుప డెను. ఆకాల 

యవను6 'శాగువానుదూరి అందలి ముచికుందుని కృష్ణుండనుకొని తన్ని వానిచే 

భస్మ మగునట్లు చూడంబడినవాండు. 

చాణూరుంయ--కంనునిభఛటుండు,వీంయ మల్ల యుద్ధములో కృష్ణుని సంపా 

రించంబడినవాండు. 

యమళార్జునులు.--వీరొకరొకరు శవ్ంచుకొని మద్ది చెట్టయి కృష్ణునికైైన 

పలుపఫుతో కట్రబండి కదలకమెదలకయుండి యా కృష్ణుని శేతే తన్ని విణంగల 

నొట్టయిడి శాపమువిడుచుకొన్న గంధ ర్వులు. 
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కాళియుండు--విప.నాగుండుు వీడు యమునయందలితనమిద దుమికిదు 

మికి నటనమేచేయంబడి యలజడిపడి కడన డ్రీకృష్ణునిచేత నే త జుమంబడి సము 

(ద్రమున దాయగబడియుండిన వాండు. 

ఫూతన--ఇది చనుమొనలలో విషమువపూసికొని కృష్ణునికి పాలియ్యంజోయి, 

అతనింజంప్య జాూడలాా, అతం డాపాలుతో ప్రా ణములనుగూడ పీల్చి చంప 

బడినరాకునీ. 

సుదర్శనుండు---వీంయ అంగిరసుని జూచి నవ్వి అతనిచే పాముగళపింపంబడి 

కొన్నాళ్ళకు కృష్ణుని కాలితన్ను తో నే శాపము తీణినవా(డు. 

దవాన్ని---ఇది |క్రీకృష్ణుం డనుదినమును వనమాలి యగుటకును_ గోటీగోప 

గోపరీతులడె వనవిహారయునకును సంచరించునప్రుడు దవానల మావిర్భవించ్చి 

యందులచుట్టుపట్టులను పశావనీజలతాగుల్తాదులను దహించుచ్చు వచ్చుచుండం 

గని యదరిబెవరి (భ్రమించుచుు గోవులతోడి నోవకాగోపకు లాకృష్ణునిం జుట్టు 

కొని ఇొట్టుమొొఅలిడుచుండుటను ౫నులగొన్సి వెంటనె తా నతిదయారసమున 

వారినందణ సూరార్చి యగల సెగల6 జేరు కొనుచున్న యాకార్చిచ్చును 

జివిరి జవిరికొని, తనదధిదుగ్ధ నవనీ తాదిశీ తాహరమువలన( జలుపయి చ్చుచుండు 

తనగర్భాండభాండమునకు నొక్కా పక్క_ేనిం గొంత యుష్టా హారముగ నివిడఠ 

పుందలంపునం గబళించుకొన్సి యది వెలివడనీయక (మింగివేసినది చూచి యం 

దబు నాశ్చర్యమందుచు నాపరమపురుషుని మహాశ్చర్యమై పరమపవిత్రమైన 
చరి తీమును గనుంగొని వినుకొని పరమానందభరితు లగునటుల నయినది. 

బకాసురుండు._వీయ కంనునిపంపున బృందావనమున కృష్ణుని కొంగదూప 

ముతోవచ్చి (మ్రింగ బోయి అతనిచే చంపయడినవాండు. 

శకటానురుండు--వీండు కంసునిబంై బండిగానుండి పనీబాలుండైన కృష్ణు 

నిచే కాలితన్నుతో చుక్క_చుక్క_లై చచ్చినవాండు. 
పౌం(డుండు_బలిచ క్రుప ర్తి నాలపకొమారు(డు. ఫుండ్రుండను వానివంశేము 

వాడు, ఇది ఓఢదేశమునకును ఊ తృరాంధ్రదేశమునకును మధ్యడదేశము. పూర్య 

ము పౌండ,ముఅని వెప్పంబడుచుండెను. (UU 
II 
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ము-చికుంచు (తు-- ఇతే (డు మాంధాత కుకొడుక ఒకనాడు అలసి కొండ 

గుహలోని ద్రించుచు, కాలయపనుని చేత కృష్ణుండని తన్నండిి వానిని క్రూర 

శ మములో తపస్సు దృష్టితో నీటు చేసి, కృష్ణుని'చే గంధమాదనమున బదరి కా శ్ర, 

చేయ నుపబేశింపయిడి, అప్లై చేసినవాడు. 

కుబ్ల-- ఈ కంసునికి వాసన ద్రవ్యములు ఇచ్చుచుండిన దై మూడు నంకరల 

దేవామగలదై అ వాసన ద్రవ్యములతో కంనునియొుద్దకుపోవుచుండి, బలరామ 

కృష్ణులుచూచి ఆద్రస్యములు తమకడిగితీసికొని పూసికొని సంతోషించిన 

యా కృష్ణునిచేక నే తేన కుబ్దత్వేయు మాన్సుకొన్నయాము. 

కుచేలుడు ఇతే డు ద్రైవ్మావె త్రగా జి లేం దియుండుశానుండియు, లేమిడి 

చేత కష్టపడుచు భార్యాషస్రేరణచేక కృష్ణుని దర్శనముచేనీ భ క్తి విశ్వాసులు, 

చూపి అ 'అకనిచేక చే మౌశ్వర్యముక 'లవాండుగా చేయంబడీనవాండు. 

విదురుండు-- వ్యాసపు తుడు; ధృత రాష్ట్రంనిమంత్రి, ఇతండు పరమధ ర్లా 

తుడు, పాండవులకు చెబుపు చేయకుమని పలుమాణు చెప్పుచున్న యత డు, 

ఇతడు ఫీ శీకృష్ణునియందు పరమభ కి పారతేం త త్రము కలవాండు. కనుకనే 

(శ్రీకృన్ణుయితని భ కి పారవ పళ్యములకు పరమానందభరితుడై యొకప్పుడతేని 

చేతులారణే పంచభక్ష్యుపరమాన్న ములు అతనితోసవా భోజనము చేసీ యతేనిని 

మహానందకందళిత సృదయునిం జే జెనీ సి యుజ్జీవింపంబేయంబ డెను. 

ఇం[దుండు= బలళీదు.డు--ఇతండు కశ్యప బహ్మాకు అదితిపలనంబుట్టి ది్క్చొ 

లురలో (వధానుల్నడై,, స్యర్హమున అమరావతీ రాజ దానియందు దేపతలకు రాజ 

యినవాందు. 

గ, ఇతి ఏమానం నుదారమానయక౯ా వన జనపద సరిద్దెరి 

(పభ్ళతీనవేక్యు సవినయ మిోశ్వరముద్దిశ్య, 178 

వ. అని విమానము బహుదూరము నానయించుకొంచు, వన 

ములు "దేశములు నదులు న(దులు మొదలై నవానింగాంచి 

. యాశ్చర్యముతో నీశ్వరుని గుణించి. 
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వృ. కతౌ ్యపధీః కతితరూకా కతివా మహీ ఛాళ౯ 

క త్యంబుథీ౯ కొతినదీః కతిపుంస ఏ తాకా 

కత్యంగనా _స్త్వమసృజః కతినాథ? చేశాకా 

నుస్యేత వై షముహిమా నహెమాతిబుద్ధా, 174 

అ. హేనాథ=ఓస్వామో! త్వం = నీవు, కతి ఓహధీః= ఎన్నిమయూలికలను, 

కతితరూక =ఎన్ని పృక్షములను,క తివామహి(ధాక్ = ఎన్ని కొండలను, కతి అం 

బుధీ౯ =ఎన్ని సముసములను, కతినదీః = ఎన్నియేళ్లను) కతిప్రుంసః ఏ"తాక = 

ఈయెొంవణిపురుపులను, కతి అంగనాః=ఎందటే నీంలను,కతిదేశాక =ఎన్నిచే 

ఛములను, అస్బజః=సృష్టించితివి, తవ=నీ యొక్క, ఏవ: మహిచూ=ఈమపా 

తము, బుద్దే*= =బుద్దియందు, నమాతి హి= చేరళేదుగడా, మ'స్య=అని తలం 

చుచున్నాను. 

శా. ఓ బహ! లన్ న్నోమూలికలను, చెట్లను, కొండలను, సము వములను, ఏళ్ల 

నుక; ఎందటినో న్తీంఫురుషులనుక్ , ఎన్నో దేశములనుక్ సృష్టించిననీసా 

మర్ నము నాబుద్ధికందనిదయ్యె నని తలంచుచున్నాను. . 

ఆ, తరులు గిరులు యరులు శరధు లోవధులును 

నదులు నదము లదన మెదను నెన్న . 

గనులు మణులు జనులు జనపదంబులు నెన్నొ 

మహీొము( చేసి తీవు మహీని నుహిత. 
టీ. రురులు = సెలయేజులు, శరధులు= సము([దములు, అదనము= అధికము. 

గ, ఇత్యన్యత గ చ్చళ్ పరతో౭వలోక్యస బహుమానమ్. 

న. అని మణియొక్క_( పక్క_కును మజులుచు నెదురను' గనుంగొ 

ని సబహుమానంబుగ. ' 

ముహారాస్ట్ర వర్ణ నము. 

. ఇది ఘూర్హరమునకు దక్షీణమునను కర్గాటమున కుత్తరనునను, ఆం ధదేశ 

మునకు పశ్చిమమునను ఉండ్కి దండకాదివనపదంబులును, ఘూర్ణరాదిజనపదం 
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బులున్సు నర గ, దాదినదీనదంబులును, పింధ్యాదిపర్యతంబులును గలిగి 1 యాక్ళక 
భాషా పాబల్యంబున నుం డెడిదేశయు. 

నృ. మహారాష్తాాభిఖ్యో మధురజలసాం[దో నిరుపమ 
(పకాశోజే కో=. యం సురపురనికాశో విజయతే 
గృహస్థాయ్మి తా మో గుణజలధయఃకేఒవి విభా 
స్పమృ ద్ద శృంద్ధాతో మువు రతిథిపూజాం విదధ తే॥ 175 

అ, మధురజలసాం[ దః= తియ్యనినీటితో దట్లమై, నిరుపమ పకాశః= సాటి 
లేని (పనీద్దిగలదె, సురపురని కాళ: =స్వర్షముతో స సమానమైన, మహారాష్ట్రా”) 

భీఖ్యః= మేహారాస్ట్రగి మనకే పీరు గల, అయందేశ్క=ఈదేశము, విజయతే =జయ 
కీలవుగుచున్న ది. య తే= ఏజేశములో, విభవైః సమృర్థాః=సరై ్వశ్వర్యమయుల 
త్రో నిండనవారై, గుణజలధయః= సద్దుణసముదుశై నో అమిగ్భృవాస్థాః= =-ఈ4 
గృహస్థులు, శప. =కొందఅం, అతిథిపూజూం= =అతిథులకు సతా_రమును, [శే 

జ్ఞాతఃడఅక ,_అజితో, ముహుః =పలుమాఅు, విదధ తే= =చెయుచున్నారు. 

తా. నుంచి నీటితోనిండి సాటిలేక స్వర్షముపంటి ఈ మహారాష్ట్ర) దేశము 
సర్వోత్కృష్ట మె యున్నది. ఈదేశ ములో సంప శ్రిసమృద్ధు తె తె, సద్దుణసము 

_దులై యుండుగృవాస్థులు శ్రద్ధతో అతిథిపూజలు పలుమాటు 'చేసికా 
చుందురు. 

చే. ఈ నుహారాప ప్రదేశము యామహేర్మద 

పురనికాశము, మధురపువ్క_రని వేశ 

మందు గృహామేధు లతిథులయందు శేద్గ 

_..._నుపచరింతురు సిరుల నిరుపమగుణులు. 

. టి. మధుర పుమ్మరనివేశము = తియ్యనినీటికి స్థానము గృవా మేధులు = 
గృవాస్థులు. 

కృ శాను...._ 

గ, సఖే? కిం [(పాక్కాలికం చారి(త మధునా కథయసి, అధు 
నాకిల కలివూలిన్యా దీ దృశీ రీత్రిశే తచద్దేశ వాసినా మానీత్ |176 
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అ, _సఖే= న్నే హితుయడా? కీం= ఏమి, [(పాక్కాలికం = పూర్వకాలఫు, 

వారి తం= చరితము అధునా= ఇప్పుడు కథయసి= చెప్పుచున్నాను అధ్గునా 

= ఇప్పుడు కలమాలిన్యాత్ =కలిదొ 'సమువలన, ఈదృశీరీతిః= ఇట్టి విధము, ఫ్ 

తద్దేవవాసినాం= ఈదేవ పనులకు, ఆనీతి_ల= అయ్యనుగ దా? 

కృశాను(డు._ 

వ. సఖా, యేమి? తొలికాల మాచరితము చరిత మిప్పు డీకీ 
తిజెప్పుచున్నా(డను? ఇప్ప కుక దానిక లిమలినతవలని యీరీ 
తి య;ిాదశ వాసులకును గలిగి యుండెను. 

తథాహా..__. 

వృ. అపారై ర్వాాపారై రహరివా నయంతో దశదికా 
స్వథస్నా తాస్పంభ్యాం విదధతి నజాతు స్వసమయే 
త్యజంత స్పా్వాంవృ త్తిం ద్విజకులభ వా (గామగణకీ 
భవంతోహంకెొ౭_మో కథమపీచ జీవంతిబహవః॥ 177 

అ. ఇవా= ఈచేశములో, బసావ్య=అ నేకులు అమో= ఈగ్భవాస్టులు, అపా 

నై 9=మితిలేన్తి వ్యాపానై ;=వ్యాపారములతో, దశడిశాను = పదిదెక్కులలో 

న్కు అహః=దెనమునుు నయంత్వ=నడుపుచు, అథ =ఆ వెనుక, స్నా తాః= స్నా 

. నముచేని నవారై, సంధ్యాం= సంధ్యను, జూతు= ఒకప్పుడైన, స్వసమయెం= =తమ 

వేళలో, నవిదధతి= చేయరు, స్వాం పృ త్తిం= =తమప్రవ ర ర-నమను, త్య జింతేః= 

విడుచుచు, ద్విజకులభవాః అవి=(చాన్నాణ కులజనులుకూడ, (గామగణకీ భవం 

త=[-గామములో 'కరణీకులగుచు, కథమవీ=ఎట్లనో, జీవంతిచ=జీవించుచున: 

న్నారు. హంత =అయ్యో? 

తా, ఈమహారాష్ట్ర్ర దేశములో అ నేక్రులు (బావ్యాణగ్భవాస్థు లు అ నేకవ్యా 

పారమలతో పలుదిక్కులం దిరుగుచు దినములు గడుపుచు, సాయంకాలమున 
స్నానముచేసి సంధ్య చేసికొందురు గాని; కాలసంధ్యలును చేయరు? మణి 
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యు తమఅధ్యయనాది వృత్తులను వదిలి (ామకర్ణీ కలె నీచవ  ర్తనముతో జీవిం 

చుచున్నారు? అయ్యా! 

అదిసరే! 

"లే. పనులవలనన పాజులు పగలుగడపి 

మౌాపుమునకిడి తమత తిమాపి సంధ్య 
తెడలీ కులవృత్తి, యయమూరులయెడల గణకు 

అగుచుం గకర్కా_ రి జీవింతు రకటులి యిచట. 

టి. పాజులు= (బాహణులు,మాప=మాపుఅ-రా|తీయే, మాసీ=మాన్నుకొని 

కించ, 

వృ. ఉపనయనవివాహాో వుత్సవై క (పథానౌ 
కలి విభవత ఏపాం కాలణేడానభిజ” 

విజవాతి నక దాచిడ్వేద పాశై క యోగో 

యసిచ యవనానీ వాచనాభ్యాస మేతే. 178 

_ అ. కలివిభవతః$=కలివువా త్త్వమువలన, ఉపనయనవివాహొ=ఉఊ పనయన 

వివాహములు ఏసాం=పీరికి, ఉత్సవె వె క్కపథానౌ= వేడుకయ్ ముఖ్య_పయోజన 

ముూగాగలవై, కాలభేద అనఖిళ్టై= సమయ శేదమును అెలిసికొననివే? ఏతే= 

వీరు; జేదపాశ ర కరయోగ్యే= _వేదాధ్యనమునకు ముఖ్యముగా తేగిన, సనయసిచ=వ 

యస్సులోను, యవనీవాచనాఖఫ్య్నాసం = తురుహ్ము_ల చదువు నభ్వ్య్యాసమును, 

కదాచిత్ = =ఒకప్పుడైనను, నవిజవాతి = విడువరు. 

తా. కలిమహీమచేత ఇక్క-డీ (బాహ్మణులకు విధివిహితేమైన “కాలమూ 

"తెలిసికొానకున్నను, వేళకులేక, వేదాయధ్యనమునులేక, యావనములోను తురు. 

ష్కులచదువు నే అధ్యయనము చేయుటను ఒకప్పుడును విడువరు 

_ మజీయు.--- 
తే. కలికిం గల కలిమి బలీమిం గాలమందు 

ద్విజను .లుపనయ పరిణయ త్యజను లగుచు6 
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దొలుంజదువుం జదువు తతినె తుజిక (గీకు 
నాంగి లేయపు. జదువులె యభ్యసిం[ తు. 

టి ద్విజనులు=ద్విజను లు-_ _ బావ్యాణులు, పరిణయత్యజనులు = పివావాము 

ఏడిచినవారు. 

అపీచ,__ 

నృ. అజ్ఞానా మవిరానులౌెకిక వవోభాజా ముమోపాం పువ 

ర్శం(త్రోచ్చారణ ఏవ పర్యవసితం మాన(వతం కరు. 
(గామాయ న్యయలేఖనేన నయతాం కాలాన నశేషా నహో 

పారంపర తే ఈద్భణా మిహనృణాం (బాహా హణ్య మన్యాదృశ మ్, 

అ. అజ్జానాం= తెలివిలేనివారై, అవి రామ లౌకిక నచోభాజాం=విడువని 

లౌకిక పుమాటలుగల్క, అఆఅమోపాం= =ఈగృవాస్థులయొక-, కర్ణ సు= కార్యము 

లలో. మాన [వతం=మౌొనము మంత్రోచ్చారణ ఏప= ఎమం(తము నుచ్చరించుట 

యందే, పర్యవనీతం =ముగించినది. (గామాయ = (గామమువై, ప్యయలేఖ నే 

న=ప్యయముల (వాతచేత, అకేసాక శకాలాక్ = సకలకాలములనుక్, 

పారంపర్యతః=పరంపర౫ా, నయ తాం=కడపుచున్న, ఈవృశాం=ఇట్టి, నృ 

కాం=ఐమనుష్యులకు, ఇవా= ఈ దేశ ములో, (యావాణ్యం=_బావాణత్వము, అన్యా 

వృశం= వే జినదే. 

తొ. తెలివిలేక బేళభఖాపులే మాటలాడుచుండు వీరికి తేమ కర్ణ లలో వొన 

[వతాదులు మంతోచ్చారణాదు లయందే ము[యుచుండలాూా,. పరంపరా 

(గామముల ఆదాయవ్యతమముల [(వాంతలో]నే కాలము కడపునిట్టి వారికి బొ 

హూణత్వ మెట్టుకలుగును? 

మటణీయు., 

"లే. అజు ల (శాంత దెశ వాగి(జ్ఞ్లు లఅగుచుం 
వ్రు | వ 

గర లందును మం(త్రే తత్క_ర్య కాంగ 
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ముల సముచ్వారణనే వాానమును థరింతు? 

రిచటి (బాహణ్య మసదృశ మెచట(౧గలదు. 
చాలీ 

టి. మం(తతత్క_ర్త్య కాంగముల = మంతములయు, ఆమం[త కర్మలయు, 

వాని అంగములయు. 

అన్య చ్చ. 

వృ. కుశ్నేః పూ _ర్రె్టై యవననృపళతే ర్భృత్యకృత్యాణి కర్తుం 

ఏ క్రీశీ తే వపురపి నిజం వేతనై శేతి డాస్తామ్ 
వివో భూత్యా౭_ ప్యహహ? గణనానై పుళై ర్వంచయిత్వా 

స్వర్ణ సేయం రచయతి పునః సాగమినొం పోవ కాగాం. 180 

అ. వి పోభూశ్ళాపి= _బాహ్మణుండయ్యును, అహవా=అయ్యరో? కు 

కేఃపూ రే ర=కడుపునిండుటకై , యవన నృపలతేః=తురుహ_ రాజునకు, భృ 

త్యకృ త్యాని=పనివానిపనులను, కర్తుం= చేయుటకు, నిజంవపురపి=త నశ రీరయు 

నుకాడ్క, వేతన ;= సంబళములతో, వి క్రీణీ తే=వికయించుచున్నాండు? ఏతత్ 

ఆసాం= ఇదియుండనీ; గణనా చె ప్రుణో 8= లెక్కు_లలో చేర్పులతో, వంచయి 

త్వా= మోసపుచ్చి, పోస. కాణాం=పోపి.0చునట్టి స్య్వామినాం=యజమానుల 

యొక్క, స్వర్ణ స్తయం=బంగారు దొంగతేనమును ఫున;=మజ్లమణజ్లు రచయ 

తి= చేయుచున్నాడు. 

తా. ఇటి గృవాస్టుండు (చాహణుండయ్యును, పొటకొఆకు పనివానిరేన 
వ cy అవర బి ౬ 

మునకై తనశరీరమును హెచ్చుజీతములకై అన్ముకొనుచు, లెక్కలలో గట్టిత 

నముచేత తన్ను పోషించు యజమానుల ధనఘునుక్ వొంగలించును. 

మజియుము. ___ 

తే, కడుపుకి తమజీతము యొడలి నము 

కొని కొనుదు, రదియుండని, మృనుదినమ్లు 
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లెక్క లెక్కించి పోవకుల్ చిక్కువడలో 

ధన మపహరిం్యతు పాజణులయ్యును మతింత, 

గ, అహాేబత? కలిమహిమా సదసద్వివేక వె ధుర్య మఖిల 

జనానాం. 181 

వ. అరోరా! కలిమపాము కతన యుక్తాయు కవివేక విహీనతన 

సక లజనులును గలిగియున్నా ౭? 

టె, వె ధుర్యం =విధురత్వము- ళూన్యత, కతనక్ =కారణముచేత, విపిన 

తన= =ళూన్యత చేత నే. 

వృ. యే ముప్పంకి నికి ప్రవిశ్య భవనంయెవా బలాత్కాననే 

నెలే స్వామిధనం హరంతి నను తా౯ా నిందంతిచోరా ఇతి 

సదో్యోహం హరంతి పోవకధనం సంఖ్యాంవి పర్యస్య యే 

కష్టం తౌొనపి వంచ కానివహా పురస్కు_ర్వంతి స శ్వజనాః. 182 

అ. యేజనా$= ఏజనులు, నిశి=రా తలో, ఛభవనంజఇంటిని, (ప్రవిశ్య=(పవే 

చించి, ముష్ట్రంతి=దొంగలించుచున్నారో; యేవా=ఎవరు, బలాత్ =బలపంతే 

ముగా కాననే = అడవిలో, (ముష్ట్యంతి = దొంగలించుచున్నా రో) ఏలే= 

వేరు, స్వామిధనం=యజమానునిధ నమును, నవారంతి=దొంగలింపరు? శాక్ = 

వారిని, చోరాఇతి=వొంగలన్సి నిందంతి=నిందించుచున్నారు. శనుఆనంంచిదె; 

యే=ఎవరు, సంఖ్యాం= లెక్కను, విపర్యస్య=విపరీత ము చేని పోవకథభనం= 

యజమానుని ద్రవ్యమును  సద్యః=అపుడే, హరంతి=అపవారించుదున్నారో? 

వాంత= ఆహో! వంచకాక్ =మోసగాం డన, తాక అపీ=వారినిగూడ), ఇవా= 

ఇక్కు_డ, సరేజనాః=జనులందటునా, పురస్కు-ర్వంతి =సన్లానించుచున్నారు, 

కష్ట్రం= అయ్యో! 

తా. ఇంటదూారి రాతిలోను, ఆడవిలోపోయి పగటిలోను దొంగలించు 

వారును ఇట దొంగలనంబడరు. యజమానుని ధనమును దొంగలించు మోస 

-గాం(డనై నను ఇక్క_డిజనులు సన్నానించుచున్నారు. 
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ఉ. ఎవ్వరు శేయిరోయి~ లయిల్లు సౌణంబడిముచ్చిలింతు, రం 

దెవ్వరు కానగోనం బగ లేమజువేమజు (ముచ్చిలింతు, వా 
"రవ్వరు స్వామి సొమ్ము నొకయింతయు (ముచ్చిలరె న, వారినే 

యెవ్వరుదూజుచుందు, రి దెయిందులని చ్చలు స్వామిస్వమ్యు లే 

యివ్వగ (ముచ్చిలంతు, రిలనెవ్టరు ఏరలగారవంతునో?ి 

టి. రోయి=ధనము, వేమజ=వేమాజ, నిన్నల= ఎల్లప్పుడు, ఇవ్వగక 

ఈరీతిని. 

గ. “అయంఖ ల్వను పమోదేశ”” ఇతిత్సదు క్షం యు క్షమేవ 

యద(తస్వల్పేనాపి యత్నేన నుహతీ (_పతిస్టా సిధ్యతి. 188 

అ. అయందేశ = ఈడేశము, అనుపమఃఖలు=సాటిలేనిడిగదా! ఇతి=అని 

త్వత్ ఉకాం=నీచే చెప్పంబడినద, యు క్షమేవ=యు క్తమే, యత్ =నిల 

నలా అ[త= ఈవిషయములో, స్వల్సేనయ క్నేన అపి=స్వల్పపయత్నముతో 

నైనను, మవాతీ ప్రతిస్థా=గొప్ప పతిష్థ, సిధ్యతి=నిద్ధించుచున్నది. 

వ. ఈవుపహారా పష చేశమా, నీచెప్పినది యొప్పిన టె యగుచున్నది. 

నదాళి ఎందుచేతనంకేని? యిందుల నల్వ(పయత్సము చేత 

నుం గరిష! పతివ య్ సివంచుచుక, యది యగుట చేత. 
6 "అ థి య 

వృ. వేదవ్యాస న్పఇవా దశ యో వేద వేదాతురాణి 

శ్లోకం ల్వేకం పరిపఠతి య స్ప సయం జీవ ఏవ 
ఆపస్తంబ స్పకిల క ల యేత్సవ్యు గాపాసనంయః 

కష్టం శిశిష్టతతి కతి క లౌ కార్య మృచ్చంతివి దా. 

అ. ఇవా=ఇక్కాడు యంః=లఎపండు, దళ వేదాషమరాణి=పది వేదాక్షరముల్సు, 

వేద= తెలిసికొనునోో సః=వాండు, వేదవ్యాసః=వేదవ్యాన మహర్షి యే? యః 

ఎవడో, ఏకంక్షోకం= ఒకశోకమును పరిపరఠతి చదు వుచుశ్నా (డో, సః= 

వాండు, స్వయం= తానే, చీ పీవ=బృవాస్పతియే! యః=లఎవండు జెపాసన, 
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నం=హోమమును, సమ్యక్ =చక్క_లగా, కలయేత్ = చేయునో, సః=వాండు, 

ఆప స్టంబుకిల=ఆప సంబ బుపియేుకచదా? శిష్టకతికృతి = పెద్దలకు సహానిషేయు., 

నట్టి, కలౌ=కలియుగమందు, విద్యాః=సకలవిద్యలును, "కార గ్రం=కృశత్వే 

మును, 'బుచ్చంతి= పొందుచున్న వి. కష్ట్రం=ఇది దుఃఖకరమేగదా? 

+ తా. ఈదేశములో వేదాక్షరములు పదియే తెలిసికొన్న వాడు వేదవ్యాస 
తి 

మహాబుషియనియు, న్లోక వెంక కే చదివినవాడు బృవాస్పతియే యనియు, 

పోమ మొక సారిమ్మైనం చేసినవాడు ఆప సంబ బుపీ.యేు యనియు -చెప్పంబ. 

డుటచేత -ఈకలియుగములో సకలవిద్యా విశేపములును కృశించిపోవుచు. 

నవి. 

ఛా, వేదాది౯ బదియవరాలెజుంగు ర్రీవికా వాజి యించేరికిక౯ా 

వేదవ్యాసు:డు, శ్లోక ముండెటు గుచేనికా వాయజెవాలీ కియా 

వాదించుక౯ా లవమిగి. కార్యవుత ండాప సంబుల డార్యాళియే 
cc ౮ నం 

"లేబేని౯ గలి నెల్ల విద్యలిశ నోలి౯ జిక్కి చీకాక యాకా. 

టి. ఆపాదించుక్ = చేయునో, ఆర్యాళియే=శిస్టసమూనా మే, ఒలిక్ 

వరుసగా. 

ఇ. వేదవ్యాసుడు. ఇతండు పరాశర మునికి సత్వపతివలన పుట్టి వేదములను 

ఏిభాగించి భారతమును రచించి, పదునెనిమిదిపురాణములు కూడ చేసీ, (బహ 

సూ(తేము మొదలైన వేదాంత గంథములన క జేసీ శుక మహార్తి ని కొడుకుగా 

పుట్టించుకొన్న కృష్ణ దె ప్రపాయనమవార్డి . 

బృహస్పతి. ఇతండు (బన్గామానసపు తులలో అంగిరసుపు(తుడై తారాపతి 

యగుచు, దేవతాచార్యు డై మహాబుద్ధిమంతుడై నవ గవాములలోనున్న వాడు. 

వాలీ కి. ఇతడు నారదోప దేశము చేత ఛందస్సుతోడ  సంస్కాత రామా 

యణమును చేసి బహుకాలము తపస్సుచేసి సమాధిలోనుండి తనపని పుట్ట 

తృటి చాలాకాలమునథఘ ఆపలీ కమునుండి వెలువడివచ్చి వాలీ కియని పేరుతె 
టె = అకా 

చ్చుకొన్న మహాముని.' 
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ఆప సంబబుహి. ఇతడు. యజుర్వేద విహితేకర్శ లకు సూగ్రములు, జేసిన 

యొకమసాది, 
వి 

విశ్యావసుః.___ 

౫. కిము నేల? భూసుచేపే. పవనం దోవ ముర్దోోనయసి? 

వ. ఏమిరా! ధరామరావళియం దిట్లు దోవ ముద్దోమించుచు 

న్నాండవు. 

॥ వి అషర్నార ం జ a) వృ. అ కాపి సంతి బహావ; క లితాగ్నిహాో, ఆ 

శా స్తార్గ బోధకుశలాః కిల శొంతినుంతః 

అంతరు ఖా నృతత మాత విదోమహోంతో తట ఆ 
నిర్ణూత బావ్యావిషయా నిగమాధ్వనిషాః. 185 

అ, అ తానీ =ఈ దేశములోంలహాడ, బహాపః=అ నేకులు, ఇాస్త్రార్ధబోధకు 

శలాా=కర్య కాండళా స్త్ర ముల అర్థము తెలుప్రటయందు నేర్పారులును, నిగమా 

ధ్యనిస్థాః= వేదో క్షయుల కర్మ్శలందు పట్టుక లవారుశు, కలి తాన్ని హగ్ తాం 

చేయబడు హోమముగలవారును, అంతే రుఖాః = ఆంకేజ్జ్యోతి కళియుఖుం లౌ న 

వారును సతేతం=ఎప్పుడును, ఆత్తవినః= అత్త స్వరాపము  శెలిసీకొనువా 
రును, నిగాత బావ్యా విషయాః=ఎగరంగొట్టంబడీన శబమూ షాది చావ్యూవిష. 

థి గ లు (ద 

ములుగల వారునె మహాంతః =శిష్ట్రులు, సంతి=జన్నారు. 

శా. ఈబేశములోంగూడ శాస్త్రార్ధములు భోధింపంగలవారై వేదార్థముల 

యం'దాస క్తిగలవాశై దర్శపూర్ణ్మ మాసాదులందు హోమముచేయువానై దవా 

రాకాశజోతిరుపాసకులై ఆత్షపరమా తేజానవి శేషముగలవానై శబస్పర్శాది 
pan బు. లాల లై అ ది 

విషయములందు విర కిగలవాలి న జానులును క రఠులును కలిగియున్నారు. 
ఎది మ ఆజ్ఞ 

కే. అందు నుందురె యెందజొ యాహి తాగ్ను 
లా _లృవిదులు శాస్త్ర ఏిదు ల్షహోత్సు లెపుకు" 
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. శొంతులు నిగమనూర్షవి. శాంతులు నింక 

విషయవిముఖులు[ పముఖు లీవిషయమునను, 

టీ. అహి తాగ్నలు- హో మము చేయబడిన అస్ని హో తముకల వారు, ఆత్మ 
విదులు =ఆత జూనముకలవారు. 
క ఆను 

వృ. శుచిభాతాస్నానై శ్న్రుతిహిత పురాణో క్రనియమా 
దపూతానాం స్పర్శాననహిత హృపోఒమిా విజహాత 

సురాభ్ళర్వాం కృత్యా శుచికృత నుదం త స్పన్ననునభుం 

మహారాఫేదే కే విలసతి మహో నేష హి గుణ, 186 

ఆ. స్నా వై $=స్నానముల చేత, శుచీభూ తాః=పవి(తులై, (చుతి... నియ 

మాత్ = వేదవిహితములై నపురాణములచేత తెలుపంబడిన(పవ రన నియమముతో, 
అవహితహృద:ః= జ్ఞానవి శేషముతో డి వృావయముగలవానై న, అమి=వీకు, అ 
.పూతానాం = అపరిశుద్ద లై నవారియొక క్ర, స్పర్శాక = తాకుటలనుక్, విజేవా 

తః=విడుచువారై , శుచికృతం= పరిశుద్ధు లై నవారి చె చవేయంబడినదై 3 ఆనఘుం= 

నిర్షోవమైన, అన్న ం=అన్న మును, సురాభ్యర్చాం= దేవపూజను, కృ త్వాజచేస్పి 

అదంతి=భుజించుచున్నారు.మహారా స్టే) బేకే=ఈమహారాస్టే) దేశములో, ఏ 
హః= ఈ) మహాక గుణం =గొప్పగుణము విలసతిహీ=[ పకా శించుచున్న దిగదా 2 

తా. ఇక్కడివారు స్నానముతో పవిత్రులై వేదవిహిత ఫురాణో కముల 
లో జూ త్తగలిగ అపరిశుద్ధు రై నవారలంకట పరిశుద్ధులైనవారు చేసిన యన్న 

మును భుజించుదురు. ఈనుహారాన్ద) దేశములలో నిదే : మహాగుణము. 

ముటియును. 

తామునుల౯ొరు చులూరక భుజియింతు రౌ? ద్విజులునిర్దుష్తుల్ 

మ. నుచుల స్పా నములకా,బురాణరుచు లె శత్యు కయుకికా, 

'భృశాశుచు లెయుం౦డెడి వారుందాశ శె, మనశ్ళుద్ధిక స్వ దే 
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వాళీకికాశుచులె లె చేసిన యన్న మేయొనంగి, తచ్చుద్దాన్న మే. 

నుహారాష్ట్ర్రజుల్ 

టి. శుత్యు క్షయు క్తిక = వేదో క్షసంబంధముతో, :భృశాశు దుల =మిక్కిలి 
యపరిశుద్ధు లై, నిర్షుప్తులు =నిర్జోషులు. . 

కించ, 

వృ. చమూనియమనేన వా జనప దాధికా శేణవా 
' వ కా ఇ జుల్ అలన ద్విజ (వజ ఉవ(వజ౯పభు పదం ముహోరాస్ట్ర9జః | 

నవృ త్తి విహ సాలయే ద్యది ధరాసురాణాం తతొ 

భే డ్యననవేప్టీతం భువన మేత ద(బాహణమ్. 187 

అ. మహారాష్ట్ర్రజః= ఈమహో రాష్ట్ర) ములోజన్తించిన, ద్విజ వజః = (బాహాణస 

నూవాము, చమానియమ' నే నవా= సేనాధిపత్యము"చేతాని. జనప దాధికారేణవా 

= దేశాధికారముచేత౭గాని, (పభుపదం=(వభుత్వమును, ఊపషవ్రజ౯ =పొందుచు, 

ధరానురాకాం = = (బా వాణులయొక్కు_, వృత్తిం = (పవ ర్శనమున్కు ఇవా=ఈ.. 

లోకములో ;నపాలయేద్వది= పాలింపనియొడల, యవన వేష్టితం =త తురుష్కు_అ చేత 6 

జుట్టుకొనంబడిన,) ఏతత్ భువనం ౬ ఈలోకము ; అ_వాహణం౦= (యాహ్మణులులేనిదే, 

భవర్= అగును. 

తా, ఈదేళ పు 'బావాణులు 'నీనాఫిపత్యముతో గాని దేళశాధిపత్యముతో గాని 

(పభువులై (చాన్తాణవృ త్తి నీ భూలోకములోనడపక పోయినయెడల నీలోకము 
'తురుహ్ము_లుచుట్టుకొని _బాహ్మణులే 'లేనిదియగును. 

"లే. మొననమైనను జనపదమునన యొన, 
ద్విజు లెయధికారములం జేర, ది్పజులవృ త్తి 

పాలితంబయ్యె, నయ్యం దెపరంగ బెని 

యవని యనవనినురనుయా యవనవమయియు; 

టి, యవనమయియంక్ = యపనుబేమయముగాగలదియగుటగాక, అనవని నుర 

మరొక = అవనిసురులులేనిదియేయగును. 
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గా యచ్చ దోపాంతరం భవతా పరిభాషీతం తద శేషమపి 
సాధుజనోపకాశేణ పరిహార్య లే. | 

వ, వేదాదివిద్య లభ్యసింపమియశకాక, యవనాది విద్యలభ్యసింప 
కుండమియను నీ చెప్పినదోపాంతర మ శేషమును నత్సురుము 

లకుజేయునుపకారము వేత. బరిహారము చేయంబడుచున ది, 

భు. అలం మంత సంవా రు మంహస్పహ్మాసం 
సవకోపి విప(పవే కో పకారః 

కోద్రోరః కుఠారః కిల కోపి తా 

విని ర్భెత్తు మాసే. విష(దూ ననేకాకా. 189 

అ, విప ప్రవేకోపకారః=[బావ్యాణో త్రయుల యుపకారము, సనీకోపి-అ 

చెయొక చేయైనను, అంవాస్సవా(సం= వేయిపాపములచై నను మంతు=త్వరగా, 

సంహ ర్షుం=పరిహరించుటకు, అలం=వాలినది. కఠథొర్క=దృఢమె, తిగ్మః=తీచ్ల 

మైన, కుఠశారః=గొడ్డలి, ఏకోవీ= ఒక కొయైనన్వుఅ నేకాక్ =అ నేకములై న్కవి 

ప్మదూక్ =విషప్పక్షములను, వినిర్చేత్తుం= భేదించుటకు, ఈష్టేకిల =కోరుచున్న 

దిగదా? (భుజంగ ప్రయాతం.) 

తా, (చాన్తాణులకుంచేయు నుపకార మొక ేమైనను పాపములు వేయిం 

టినైన పోంగొట్టుటకు జాలినదే. చుజుక్తైన గట్టిగొడ్డలి యొక్కొ_టియేయెనను, 

అ సేకవిషవృక్షములను కొట్టి వేయుటకు వాలిన దేకదా!. 

ఆ. చాలుదొనంగు వాలు వాలందోలలంజాలు 

భూసురోపకార భాసురంపుం 

గార్య మొండే, వాలు గటుకుఠార మొక ౦౫ - 

యెన్ని విసపు విటిపులేని నటుక. 

టి, చాలుదొసంగుచాలు = విశేషములైన పాపముల సమూవామున్సు విట 

ఫులుజవెట్లు) (నిదర్శనాలం కారము.) 
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కృ శానుః..__ 

గ్య అ న్వేన ముథాప్య( త్ర త్వానా మూ'ద్యేతరవర్లానాం పున 

రతిడుస్పహం చేస్టితం. 190 

ఆ. అశథాపి=అయినను, అత్రత్యానాం=ఇక్కు_డివారై న, ఆద్యేళరవర్షా 

నాం='బొహ్మాణులు తక్క తకి_నపర్డ ములవారియొక, చేస్థ్రితం= చేస్టయు, 

ఏవం=ఇట్లు, అతిదుస్సవాం= సహింపంగూడనిదిగాా అ స్త్రి=ఉాన్నది. 

కృ ఇానుండు. _ 

వ. ఇట్లుండినను, ఇక్కడి (బాహణోకరులకును, మజియు, నతిదు 

స్సహ చేష్టయుంగలదు. 

పక. 

-జీశేచే శే లంపటాః పర్భటంతో 

భంజంభం౦జం (బాహణాది న శేపూకా 

జోరంహోరం హంత? సర్వస్వ మేపాం 

పాపావకే స్యోదరం పూరయంతి. 191 

ఆ. లంపటాః=పర(దవ్య మపవారింప నాసక్షి సల, ఏతేపాపాః=ఈపా 

పులు దేశేదేశే=[పతిదేశములో, పర్యటంతః= తిరుగుచు) ఛావాణాదీక్ = బా 

వాణులు మొవలైన, అశేషాక్ =అందటేనిక్ , భంజంభ ంజంజపలుమాజుకొట్టు 

చు ఏపాంజనీరియొక్క) సర్వస్వం=సకలధనమూనుక్ , పోరంహారం = అపవా 

నించుచు ప్వోదరం=తమపొట్టను, పూరయంతి = నిండించుకొనుచున్నారు, 

వాంత=అయ్యో! 

తా. ఇక్కు_డిక్ష తియాదులు పర (దవ్యములనుగోరి దేశదేశములుదిరుగుచు, 

చావాణాదులనుకొట్టి సొత్తునుదొంగిలించుచు పాపిస్టులె తమజొట్టను నిండిం 
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చూడు. 

కే, చేశ దేశముల బడి ధశనాశం జేసి 
(మోహ్యణాదులనడంచి చాతేబడచినట్లు 
దోచి కొం చల క్రించులు 4 దురిత రతులు 

తోగదరముల నంతయు నింతు 9 రాదరముల. 

లె, చాయుడచినట్లు = చాపంగొట్టెనట్లు, అల[కించులు=ఆనీచులు, దురిత 

తులు=పాప కార్యములందు ఆస క్రి గలవారు. 

విశాావనుః. ____ 

గ, సత్వమేవ తథాపి ఏ తేపాం చేష్టితం నహానీయమ్. 192 

వ. అది నిజమేయెనను,వీరిలో నోర్చుకోందగిన చేష్త్టయు. గలదు. 

తథాపి. 

వ అద నష్ట ఆ | వృ. మాయాచుంచుతయా భయావహగతిః ప్రత్యర్థి పృథ్వభుజూం 

మాహారాష్ట్ర్రభటచ్చటా రణపటు గో పర ట త్యెవచేత్ 

దేవ బ్రా హ్మణవర్లని గృహాక్ళతే" డేశాం స్తురుప్కా_ఇమే 
వ రా పోరథా వనిత కా నిష్పృత్యూహ మనోరథా విః నుయుర్ని ద్లేవభూమోనురాః , 

అ. రణపటుక = యుద్ధమందు సమర్థ మైన, మాహారాష్ట్ర ఎభటచ్చటా = 

మహారాష్ట్రల చీనాసమావాము మాయాచుంచుతయా = కపటసామర్ల్య 
| శ 

ముచేత, (వఠ్యర్థిషృథ్వీభుజూం = శ|తురాజు'లె న తురుహ్ము_లకు, భయానవా 

గతి; = భయముగలిగించు నడతగలదియై, నోపర్యట త్యేపచేత్ = తిరుగనిది 

రయొయెనయెడల, _దేవాబాో)వాణవర్షని గవాక్ళతే” = దేవిబావ్యాణుల సమూ 

వామును అలక్ష్యము చెయుటయందు, తురు షా ఇమే = ఈతు రుహ్ము_లు, 

నివి త్యూహమనోరథాః = నిరాటంకమైన కోరికలుగ లవాంె , బేశాకొ= సక 

లదేశములనుక్ ) నిస్తేవభూమోహురాక = చేవాబాాహ్మణులు లేనివానిరాగా, 

వితనుయుః = “చేయుదురు. 

12 
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తా. మహారాష్ట్ర) జనులలోని నేనాసమావాము మోసముతో శతుి)వులైన 

తురుస్కు_ రాజులకు భయముకలిగించుచు తిరుగకపోయినయెడల; దేవబావ్లా 

ణులను అలక్ష్యుయు చేయుచు నీతురుష్కు_లు నిరాటంకముగా నీభూమినే బే 

చాంహణులు లేనిదానిలూ చేయుదురు. 

అశకేక డా? ల 

చ॥అని మొనగాండైమైనభ టుగీలయున్టీను,మాయనుశ త్రుకోటిశేం 

పున భయ డార్భిటీ పటి మకపూరష్ణలయె పలుమాటు తారునెం 

దుకుజరియింప కని,యిటశ+ేదుష్టతురుష్కులు మూగి రేగ యో 

లిన వీకిబేవబేవతతి 4 లేచి మెటో పరుగె త్తంజూడ శె, 

టి. మాయను = మాయతో, ఏంపునక్ = విజృింభణమయుతో, ఓలిన = 

వరుసతో నే. 

తతశ్చ. 

వు. చేవతోణీ సురహికక్భ కే దారిత మైచ్చపం జే 
౮ యా — 

జభ ఉర ఒడ గ ర a ఇ ఇ మహ్యం సహ్య కథమపి నముహారాష్ట్ర9 యాథస్యచే ప్లా 
_ ఆళ్ళ ఆట నే రి =: వ్యాధి వ్యూహ ప్రతిహతికృ తాం వ్యక్త ముగ పధినాం 

కాయారోగ్య పృణయివ్యాదయెః కాటనం మార్త శీయమ్. 
0 0 

అ. దేవక్షోణీసురహీతక్ళ లతే = డదేవబాావాణులకు_ హితముచేయుటక్రై, 

దారితే మ్లేచ్భపం జే = ఎగరగొట్రంబడిన తురుస్క_సమావాముగల, మహో 

రాష్ట్ర మా థ శ్యేఎమహా రాష్ట్ర") లసేనయొక్క, చేష్టా = చేస్ట్రితము కథమపి= 

కష్టముతో, మహ్యాం = భూమియందు, సవ్యో = సహింప (దగినది; కాయా 

ఫోగ్య _పణయిహృద మయమైః = శరీరసౌఖ్య మందు ఆస క్షిగల మనస్సుకలిగినవారి 

చేత, వ్యాధిన్యూహ్య[్రతిహతికృ తొంజరోగసమూపహములకు పరిసోరము-చేయు 

వట్టి, ఉ(గాసధీచాం=త్రీక్షమెనమందు యూలికలయొక్కు, వ్య క్షం=స్పష్టమైన, 

"కాటసం= కారము. మర్ష తీయం= ఓర్చుకోందగినదే. 
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తా దేవ బావాణుల హితముకిొఅ క తురుహ్ము_ లను భరిణె నుహోరా 

వ నో 9 పో స్టురలెనీనావేన్ద యెట్లిడైన న్ ర్యుకొన వలసినటె! వ్యాధులను న 6గొ శ్రుడి 

యాహథ ముల కారము దేవాసౌఖ్యము కో రెడువారి కోర్చుకోసలషిన జేకదా? 

నే. 
అందువల్ల నే. 

చేవవుహీ చేవ హితకృతిశేకై విర క్రిం 

జేయు నలమేచ్చ హతికృతిశ చెపు నుసహమె? 

చ్వా్యాధథి పోంగోరి ఘూకంపుగీబాషభాల 

కార నగేరము గోరమె శే కడు సహించి. 

ట్. హిత= మేలుయొక్క-, వాతి=వాననము, చెపుము=చెస్ప షు అనా 

కీర గనిణా? 
ల టి టం ౫. “ఇత్యన్యతోవిమానం గమయన్న(గత దృష్ట్యా  వజమే 

వ, 

బపవహావస్పవువేతామానుపాః మౌార్తాన 'శేపాన ప ప శూనసయంతి, 

(అని నుజొక్క పక్కాకు౯ విమానమును (దిష్బను నదుర 

నుని) యెనరువీరు పలువురు మనుజులుచేరి నాగములన్ని 

యొక సున్న చేయుచు నున్న చారు. 

ఇజెనిపుణం నిరాప్య, సశ్తాఘమ్. . 196 

అని చక్కంగ నివాపించి శాఘించి. 

. ఆఅంగాకొ వంగాక్ క లింగానథ నుగ ధకురూకా కశేసలాక్షా -జ్జీ్ట 

యాళ్ల" వా। కాన్న రాకా కుంతలాకా వా యవనజనప దాకా 

కిం చపాంచాల దేశాల | చేసాలాకా “కేర ఛాకా నా గత. చన్నకృ 

తెనః పాండ్యతుండిరచోలా౯ా | క రాటా౯ా గాడ లాటాకా పర 

గతిఖఘుటనా లంపటాః 1 పర్యటంతే. 197 



180 విశ్వగుణాదర్శము 

అ. కాతిన;ః= పుణ్నాతులు, కతిచన=కొందటు, 'పరగతిఘటనాబంపటా? = భి భి? ) | 
పరలోకగ మనమును కిలిగించుకొనుటయం 'చాశ కి గలవారి, అంగాక్ ఓ, 

లాటాకొ = అంగ, సంగ, కళింగ, మగధ , కురు, కోసల, శేకయ, కా 

ర, కుంతల యవన, పాంచాల, నేపాళ, శేరళ, పాండ్య, తుండీర, చోళ, 

కర్ణాట, గౌడ, లాట, దేశములను, పర్నటంతే = తిరుగుచున్నారు. ఇన 

న్నియును శప్పన్నటెశ ములలోనివి. 

శే, అంగ వంగ గొడ కురు కళశళింగములకుం 

చోళ మాళీన నుగధ నే[ేపాళములకుం 

గురు సుకుంతల కేరళ + కోసలముల 

కరుగుదురు అెరికులువేం* బరారికులయి. 
రకు థి 

ఇ. అంగ దేశ ము.---గంగాసరయూసంగమపాఎంతేమున ఈశ్వరుండా తప 

న్ఫుచేయుచు తీపోభంగము చేయుమ_కథుని' యంగము తేన అన్ని న్యేతమున 

భన ముచేసి యనంగునిలగాం జేసెను. అయంగ మిదట నేలలోంగలసనిపోయి 

నందున నే ఇది అంగ కెశము అనంబడియొ. 

వంగదేశము.-ల్య ఇదె అణునంశే స్థులడైన బలిచక్రనర్తి శిండవకొమారు 

డయిన వంగుండనురాజు పొలించుచున్నందున నే ఇది నంగదేశము అనంబడీయె. 

క్షభింగచేశము. ఊశోఇది బంగాళా దేశమునకు తూర్నుఫాగమున*ఆబలిబ్యకన ర్వి 

మూడవ కొమారుండెన కళింగుడనురాజు పాలించుచున్న9దున నే ఇదిక లింగ దేశ 

మనంబడియె. ఇది ఓఢ) జేశమునకు వక్షిణకునను క్టాటదేశ మున క _త్తరయ 

నను ఉండునది. 

మగధదేశము. ఇది మహాకారునైన రిపుంజయుయ జరాసంధుండు 

= వెబదలయినరాజాలు పాలించుచుండినది. ఇది నంగదేశ మునకు పశ్చిమమున 

షాటలీపు[ త మే రాజధానిగాయగలదేశమయు. 

కరుజేశము. ఇది వా. స్టినాపట్ట్రణము రాజధానిశాలలిషి కురు రాజుచే 

సూలవింపంబడుచుండినది. ఇచట నే ఛారతయుద్ధము సహితము జరిగినది. 
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కేసలదేశము.- ఇది సరయూన దీ పాంతేమున ఇత (కువంశ రాజులు పరి 

'పాలించుచుండినది. ఇది అయోధ్యాపట్టణము రాజభానిశగాణగలిగి (శ్రీరాములు 

పరిపాలించునపుడు ఊఉ త్రరకేసలమనియు, అతని ప్రథమకుమారుడు కుశుండ 

నునత(డు కుళ స్థలిని రాజధానిరగా౭జేసీకొని పిపాలించుచుండినందున అది దశ్నీ 

ఈకో సలమన్ధియు చెండుభెగములుక'లది. ల 

కేకయ దేశము. ఇది శిబిచ్యకవ రి కుమారుండైన శేకయరాజుచే పరిపా 

లింపంబడుచుండినది. దీనిరాజధాని విపాశానదికి పళ్చిమో త్రరమున గిరివజ 

మనునది. ఆకేకయరాజు భరతునితల్లియైన డై శేయితేల్లి కి తండి. 

పాంచాల దేశము.---ఇది హీమపంతేయముసమోపమున హా_ప్రినాపట్టణము రాజ 

'ధానిగాలలది,. ఇందు అజమోయుని ప్రుత్ఫుయడైన నీలునిదంశ స్థుండు ఛర్తాశ్వుండు 

తేన పందపుతు)లతో నావిషయమై (నాదేశమున్నకై ) మారు పంచపుతు అే 

నాకు అలం=చాలును అనుచు ఎప్పుడును పలుకుచుండినందున నే ఈ పేరు కలిగి 

నది. ఈడేశము ఉ త్రేరదక్షీణ పాంచాలము'లై యుండును. ఉ త్రరపాంచాల 

మున అహి తే తమును చక్షీణపాంచాలమున కాంసీల్య మును ముఖ్య పట్లు ణ ములు. 

అందీ కాంసిల్య మే రాజధానిగాంగల (దుపద రాజు కొమూ రె దాం పదియు 

ఈ పాంచాల బేశపు పూర్వురాజుల పంశస్థుర్శాలె నందున పాంచాలి అనియం 

సేరుగలిగివది. 

గాడదళము. ఇది వంగదేశములో లక్ష్య వతి అను గెడ పురియే ముఖ్య 

పట్టణముగాంగలది. దీనితో చేరిన గాడోత్క_లమిథిలక న్యాకుబ్బసారస్వత దేశ 

_బావ్మాణులు పంచగ "డులనబడుదురు. 

మాళవదేశము--- ఇది మొనల ఉజ్జయిని ఆవల ధారాపురి రాజధానులు 

గాలలది. దీనినే విదర్భరాజు పరిపాలించుచుండినందున ఇప్పటి బీరారు బీడ 

రుఅను బేళములతో విదర్భ చేశ మనియు చెప్పబడును. 

యవనదేశము. ఇదియే అశేదినూ అనంబడ్గుచున్నది. ఇందు తురుహ్ము.. 

లే రాజులుగానుండినది. 
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కృుంతేఅడోళ మూ ఇది బల్లారికి పూర్వపశ్చిమముననుండు ఆద వేని రాజ 

ధానిగా పూర్వకాలమున నె చేరుకనిగియుండినది.
 ' 

శ్షరళ దేశము. ఇదియే దత్నిణమకయాళ ము. ఇందు దుష్యంతుని ముని ' 

మనుముండు శేరళుండను రాజు ప౭సాలించుచుండినందున ఈదేశము ఈపేరు 

కలిగినది అయ్యి. 
| ల 

పాండ్య చేశము.-- ఇది వేళ్ల దేశమునకు దవ్షీణమున మళయాళ ముపణకు 

దకీణవుధుర రాజధానిగా6 గలిగి ఆదువ్యంతునిపౌతు”) (డు ఆశికతునిపు కు
ం 

డయిన' సాండ్యుండనురాజు భక పానించుచుండిన దేశ ము. 

వోళచేశము.--- ఇది దుష్యంతుని పౌతు") డ
ైన ఆ|శితునిపు తుండు చోళుల 

డనురాజు పరపాలించుచుండి + దోశ ము. వీనిరాజధాని కాం-వీపట్టణము. 

కర్హాటదేశము.---- ఇది 222-ఏ ప ములో వీనివిమయమును చూడు? 

తుండీరచేశము.--- ఇది చెన్న పురిరాజధానికి పడనుర శ్రీసెరుంబూదూరి 

త్రో శేకన తుండీరమండలము. 

కళెనుః.— 

~ అశే? కిమేతాకా నిందనీయా నభినందసి?ి 198 

కృశాను(డు.— 

వ. ఏలూ? ఏమి యీ నిందనీయుల గుజీంచి యానండొంచు 

చున్నాను. 

వృ. నానాజాతి భవాఇమే కలీజలా చేకీభవంతో నరాః 

వె రాగ్యాభినయం౦ చిఠాద్విదధతో వర్షా శ్ర మత్యాగినః 

నిర్ధా తానఘ్మవై దిక ప్రణమనా నివీ_౦ంచానా వంచనా 

దశూదిశు విడికు కుట, భృత యె భివమాటనం కుర్వతే! 199 

అ చానాజాతిభచాః=నానాజాతులయందుం బుట్టినవాశై ,కలిబలాత్ = 

కలిమహూత్వముసలన ; ఏక్రీభపంత: = ఒక్ళు-టియె, వర్ణా శమ త్యాగినః = వర్ణా 
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(శమములను విడిచినవారై , చిరాత్ = బహుకాలముగా, వె రాగ్యాఖినయం౦= 

విర కి నిేలుప్రుటను, వివధలతేః = చేయువారై , నిరూ తానభ వై దిక[పణను- 

నాః = తొలంగంగొట్రంబడిన నిర్జీషులై న వై దికులకు నమసా్యారము గలవారై, 

నిష్కించనాః = దర్శిదులెన, ఇ మేనరాః= ఈమనుష్నుులు, నంచనావకూ 3 = 

మోసముచేయ్గుటయందు సమధ్ధ లె; కుక్షి భృతయే =పొట్టనిండించుటకొణు కై, 

దికుువిదితు = దిగ్బిదిక్కులయందు, - భితుటనం = ఖేతృమున కై దెరుగుటను, 

కుర్వతే =. చేయుచున్నారు. 

తా. ఇక్క_డిజనులు నానాజాతివారె నను కలిమహిమనలన నొక్క_టెయె 

బావాణాది బహ్మజర్యాది జాతిధర ములను విడిచి, వై రాగ్యయు నఖినయించు 

చు నిర్టోషులై న వై దికులకు నమస్కారము చేయనివారె తాము దరిదు9 లై నను 

మోసపుచ్చుచు సే పొట్టపోనికొనుటకై నానాది క్ట లభిక్షమెత్తుకొనుచున్నారు. 

వై. స్వకులశీల్మా శ మంబుల $ వికలపజుచి 

యఖలజాతులు వై రాగ్భశీముభివయించి 

-వె దికులకును నెరలో కేశవ ళ మొకుల 
యై 2. 

మాసశేయుచే తిరియుదు 4 రోనరిలక , 

టి. ఎరణోకే = నమస్కురింపకయే వెళ్లయు = శీఘిము, ఓసరిలక = 

వెనుక దీయక. 

కించ. 

వృ. విములచరి తా విశా(మి(తాదయః పరమర్గ యా 

బహుభి రతులె రాహణ్యం య తవోఖి రుళారయకా 
౧ | —4 9 జాం చై ॥ 

తదిహ జహతో జన్నపాం ప్తం _తయీవిముఖేప్వమి- 
పాలీ ఎవి 

హహహ? క తిచిత్సావం డేను పవిశ్యహతాజనాః॥ 200 

అ.విమలచరి తె = పరిశుద్ధ పునడపడిగ ల, విశ్వామితాదయః = విశ్వామి 

తుడు మొదలైన, పరమర్షయః = మహర్దులు, బహుభిః = అనేకములై ,అ 
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తుల; = సాటిలేని తపోఖిః = తపస్సుల చేత, యత్ బాహ్మణ్యం =ఏ 

బా వాణత్యమును, ఉపార్జ్యయక = సంపాదించిరో, అమిజనాః = ఈజ 

నులు కతిచిత్ = కొందణం, ఇవా = ఈలోకములో, జన్నపా ప్తం=జన్మ 

ముచేత చీకలిగిన, తత్ = ఆ చాొవ్తాణ్యమును, జవాళీః = విడుచుచు, (త్రయీ 

విముఖేషు = వేదవిరుద్దులెన, అమిషు = ఈ, పావండేషు = -పావండుల 

యందు, (పవిళ్య = చేరి వాతాః = భస్లుతెరి. అవావా = అయ్యయో? 

తా. పూర్వము విశ్వామితాది మహార్డులు తపన్సుంజేసీ (బొవాణ్యమును 

సంపాడించిరి. ఇప్పుడు ఇక్కడి కొంచఅంజనులు పుట్టువుతో శె కలిషయుండు 

బావాణ్యమును విడిచిపెట్తి పామండులతో కలిసి చెడిపోయిరి. 
3 టు 

తే. గాధిపు తది పరమర్షిశగణము తమదు 
యా 

తపమునను గన్న బొహణ్య 1 మిపుడు జన 

మునన కన్నది దిగనాడీ + ములుచవేద 

విముఖులను గూడి కొండలు శ విడివడుదురు. 

టి. ములువవేద విముఖులను = నీచులై న వేదబాహ్య్యులను విడివడుదు రు= 

స్వేచ్చగా తిరుగుదురు. 

విశ్వావనుః.____ 

గ॥ కథముే? హేర్భ్ళ శేషు విర శ్లేవ్వపి అమోమ సన్నహ్యూని. 

వ. ఎందుకురా? యీవిర కృులె న హరిభ కులందును సన్నద్ధ 

పడుచున్నా డవు. 

శి 3 శ దో పేభ్యో నై వభేత్తవ్యం 

దృథా శ్పెద్భృ క్కి రచ్యు తే 

తిమి రేభ్యో నహీభ్యం 

చేప క్పేల్ల భ్వతే మహాన్ | 202 : 
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అ. అచ్యుతే = శ్రీకృష్ణునియందు, దృథా = దృఢమైన, భక్తి క్చేత్ = 

భ కి యున్న యెడల, దో షేభ్యః=ఏదోషములపలననయినను, నై వభే త్రవ్యం= 

భయపడవలనసీనదేలేదు; మవాక్దీపః = గొప్పదీపము, లభ్య తేవేత్ = దొరి 

కినయెడల, తిమిరేభ్యః = చీశట్టవలను నహిభయం = భయమేలేదుకలా; 

*(పతివన్హూపమా) 

తౌ. భగవానుడైన (శ్రీకృష్ణునియందు దృఢమైన భ క్రి యున్న యెడల 

ఏభయమును గలు, దు; గొప్ప దీపమన్న యెడల -చీశటివలన భయ మేలేదు. 

'కదా? 

ద్ర హరిభక్తి క్ర కరముతిరమై 

యిరవుకొన౯ా వెజవనేల 0 ే దోషముశే 

నురవడి. బరువిడు చీకటి 

కంజు నేల? కరముది వె కర శీముజ్జ (తలిముగా౯, 

టి. ఉజునేల = లక్ష్య పెట్టశేల; కరముదివె = చేతిదీపము, కరము = 

మిక్కిలి, 

కీంచ. 

వృ. దుఃఖంచ జన్మ దురితంచ దృథా మపిద్యాం 

పహోహంత? పతి పరమా పహరిభ కి రేకా 

వకోవీ రాఘనశరః కిల న పనాలాకా 
గె 

శైలం రసాతల మపి త(రయాబిభేద, 208 - 
య చం 

అ. పరమా= శే9ష్టమైన, వారిభ క్లీః = శ్రీకృష్ణునియంచలిభ క్షి, ఏకా = 

ఒక్కు_టియే దృథాంఅవిద్యా? = దృఢమైన అజ్ఞానమును, జన్మ దురితం 

చ = జన్మదోప,మును, దుఃఖంచ = సకలదుఃఖములనుక్ , వాంతి = పడ 

గొట్టుచున్నది, రాఘ వశరః = శీ)/రామునిబాణము ఏకోపి = ఒకళు అయి 

నను, సప్తసాలాక్ = ఏడుపృక్షములను, శై లం = కొండను, రసాతలమపీ= 
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భూప గేశయినుక" (పాతాళ మునుక) త్వరయా = వేగముతో, బిభేద = 
భనం విసదిా దా? హోవాంగే = ఆహా? 

తొ. పరిస కెయొకకు అయినను, అజ్ఞా నాద్యఖిల దోప ములను పోంగొ' 
ట్రును. ముందు ఇక్రీరామునచాణ మొక్కొటియే 

అస్” Cy సిం చివద౫ దా? 

వుఎవీయము. __ 

స ససాల పర్వత పాతాళము 
— 

గొ 

కం. సారిధ కి మయొక్కొ_టియె భన 

దుగిసననం. దుఃఖం 'బపిద్వం 9 దోలల౯ా జాలు; 
గిరిసాబ గ సాతలముల 

థగ నుక కు రామునియది శ సఖ! వెకలించెకా. 

ఓ గి, సాల రసానవిబనములకొ = సర్వత మును ఏజేపెచెట్లను, "పాతాళ 
cn 

పయనం 

అపి, — 

నృ. ధునోశి నిబిడంతనుః పరిలునాతిసపాషాటనవీం 

తనోతి చ మునోరథా నుపచినోతి నానోత్సవా౯ 

జన క్రీచ సునఃప్పున ర్నను మన స్సు ఛానిర్జ్టర్దె 

ర్వష్టన క్రిపరిప క్ర్రినుం వృపగిరీశ ఛ_క్రిశ్ళుభమ్. 204 

అ. సృహగినీశభ క? = వెంకటాచలపతియైన శ్రీనివాసునిసెభ కి నంది 
*ీళ్ళర ర్వమున గశీశై లమందలి మల్లి కార్టునునిపె భక్తి, నిబిడం = దట్టమైన, 

తదు! అ అజ్ఞానమును, ధునోతి = పోంగొట్టుచున్నది. పాపాటవీం = పాప 

గుల నెక అడవిసు లునాతి= ఛేదించుచున్నది; మనోరథాక = కోరికలను? 

తనోతి = వేయుదున్నద్కి నానోత్సవాక = నానావిధపు వేడుకలను ఉప 

చివోతి = సృద్ధిపణ చుచున్నది; సుథానిస్ట్హ రై 8 = అమృతధారలతో, మన8== 

మనస్సును, పునఃపునః = మర్గమర్గ, అనక్క్మి = చేర్ప్చుచున్నది శుభం = శు. 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీ కాతాత్స ్యేతిోససహితము. 187 

ఖభమున్సు పరిప.కి మం = పిపక్టుయైనదిగా, వ్యన క్ష = స్పష్థపజచుచున్న ది. 

నను = కాదా? (సముచ్చయాలంకారము | 

తా. వృసాచలపతియంచవని భక్తి అజ్ఞానమును పముముక వొలగించి, 

' కోరికల నిచ్చి పలు వేడుకల వృద్దిపజచి, అమృతవాకష్క్లలనో మవస్సునులేర్చృ, 

శుభ యును ఫ్రలింపంజేయు చున్న దికాడా? 

మకియును. ___ 

మ. భగవద్భ కీయ తీర్చుంబేస్పుతమము౯ శ చాపాటవీవాటిగా, 
డంగ నేర్పు౯ మజీి నేర్పు. నోక్కుళూసలక్ శే దానుత్స వో 

త్వేకముల్, తగంజేర్చు౯ వముదికింపుం గూర్చుబవుగా! ఫే డా 

ర్పుకశుభోదర్క మా, వగర్నబెక్కర్మబలే బె లేశయగికశీడ్వా 

న హో త్మెగముల్ . త్చల్యమాహో తే ల్ 

టి. పేర్చుకమయుక్ = అతిశయించునజ్ఞా నాంధ కార మును, TEX = 

మండునట్టు, ఏడ్చుక్ = దహించును, ఊత్సవో ల్సేకముల్ = ఆక్సువాతికేయ 

ములను, శుభోదర్య్మా.మావగక = శుభసూశకమగుకీఆతో, పహాక్యర్మ = 

పూర్వాకృతమును, తౌర్పుక = చేర్చును బిలేశయసీచ్చాత్సల్న్వ ఇావో 

ముల్ = కశేషకె లనానుని వాత్సల్యము మహోల్షై్యెముక . 

కిం బవాునొా..-_ 

నృ, పూతాంగానాం పుణ్బగ ంగాదిసింధు 

{ ప గ్రా న్నానా న్నానాక్నేత యూ తాపరాణా 

దారాగారా పత్మెవై రాగస్టిభాజాం 

సారాభిజ్ఞై రాదరః కార్యవఏ పాం. 05 

ra 

న 
— గల 

pe 
అ. నానా క్నేతయా[ ఆ పరాకాం= నానాపి ధనముల కే తములయా తొల 

స వా ఫు గాదిసిందుసా౫ "నా = పాసవముశె వ 
యందు ఆస క్షిగల ర, పుణ్యిగం దిసింధున్నాా న్ 

' వ్ 

గంగాదినదుల స్నానముపలన, సూతాంగానాం = పరిశుషమెన “వాయు౫ల 
అ షి 
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వార, దారా గారాపత్య వెరాగ్యఫాజూం = భార్యయందును ఇంటియం 

దును బిడ్డ లయందును విర క్తి నిజెందినవా రెన, ఏపూం = వీరిలో, ఆదర = 

పేమ, 'సౌరాల్టిజ్ఞైః = సారము దెలిగిననవారి'వేత, కార్యః = చేయదగినది. 

తా. నానాక్షే | తము యాత్రలు చేయుచును గంగమొద లై న పుణ్యనదుల ' 

స్నానముచేత పవ్నితులై “పెండ్లయ బిడ్డలు ఇల్లు మొదలై నవానియందు నై రా" 

గ్యముగల యిక్కడి జై రాగులయందు సారజ్ఞాల చెత నే _పేమచేయంబడు 

చుండును. 

చెక్కు లేల? 

తే, చేరి గంగాది స్నానముల్ + చేసిచేసి .. 

వొచ్చి రంగాదితే[తముల్ 4 చూచిదూచి 

ర క్తివిడని డారాది విశర క్తి విడిచి 

పరంగు బై రాగు లాదరింశపంగను దగ శె? 

టి. రక్షివిడని = (_ేమవిడుపని, దారాదిక =ఫార్యాదులను, విర కిక్ = 

వై రాగ్యముతో. | 

ఆంధ దేశ వర్షనము. 

ఆంధ్భిదేశయు. ఇది కృష్ణా గోదావరీనదుల నడుమ శీశై ల దాకూరామ 

కాళ వాస్తు లనెడి |తిలింగములకు మధ్యస్థానమగుటచేత తింలింగబేశము అంధ 

దేశము అనియు 'ఇెప్పంబడునడి. (మణటియు నిపుడిందలి యాంధ9భావ.._ఊ త్తర 

మున బ్రవావురయునజుకును దక్షిణమున చెన్న పురయువఆుకును వ్యాపీంచియుండు 

తిిలింగభావ= తెలు గుభావయె యున్నయది.) 

౫. ఇతివిమాన మన్యతే సృమానయక౯ నిఫుణం విభావ్య. 206 

వ. అనిఏివానమును మతియొక | పక్కకు౯ా సమానయించుకొం 

చుల౯ా దననేర్పున నాలోచించి 
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శ్లో॥ నుశోభన(క్రనుకరె 

స్పేవితో జీన నార్థిభిః 

మధ్యస్థ బాడబో రాజ 

త్యాం[ధదేశోనదేశవత్ | 207 

అ. జీవనార్థి ఖః = జీపనమున్సు. నీటిని కోరునట్టి, సుశోభనకమక 

రైః = మేలయినశుభములు గల ఆచార్యకమములను జేయునట్టి వారిచేత... మే. 

లయినరంగులుగ ల మొగ ఆడు "మెొంసళ్ల చేతను, "నేవితః = కొలపంబడేనదెన, 

మధ్య స్తచాడబః = నడహనున్న (బౌహ్తణులు _ బడబాగ్ని యుకలదెన, ఆం 

ధ9)చేశః = ఆంధ) దేశము, నదేపళత్ రాజతి = సమ్ముదమువలె (ప్రకాశించు 

చున్నది - సాధారణదేశమువలె (పశాశించదు. 

తో. ఈ యాంధి) దేశము నీటినిపలె మంచి జీపనమును కోరుచు, చక్కని. 

ముసళ్ళచే నలె మంచియాచారమును నడిపెడివారి చే. జేరంబడుచు, మధ్యను 

బడచాగ్నివ'లె (బావ్మణులను గలిగి సామాన్య దేశ మున లెలగాక, సముద్రము. 

నలె [పకాశించుచున్నదది. 

తే. చేరి శోభన[కమకరుల్ 4 జీవనార్థ 

మాత్మవాసమునాసింప $ నాం[ధ దేశ 

మడి నదిశమువ లెనె నుశేధ్యస్థ బొడ 

బంబునె యొస్సునెప్పుడు $ డంబుమిాణు. 
రా 

టి. న్యకమకరులు = మొగ మొసశ్టను ఆడుమొసళ్లును, నదేశము=నదము 

లకు పతియైన సము[ దము, మధ్య చాడజంబు = నడుమనుండు బడ బాళ్వాన్ని-- 

(బావ్మణులునుగ లది. (శేసాలంకారము 

కృశానుః___ 

గ, అయే? కిం ప్రశంస స్వపయాతమర్యాద మముం చేశం. 208 



190 పిళ్ళ సగుణాదర్శము 

వ. ఓయీ? మర్యాద తొలంగినయా చేశముక్ (బశంసించుచు 
న్నా వేమి? 

పశ్య? __ 

వృ.(గామే(గామే నివసతి చిరాత్సా (మి భావేన శూదో 

భృత్యోభూత్యాపకతి గణనాం (వాహ్మణ_స్తన్యసా శ్వ 

వేదాధ్యాయీ సరఇనమరా క్నాపి కళశ్చిద్యదిస్వాణ్. 

అ(కొను([త [పకరకరణే వ రతేఒసౌ నియు కః 209 
జాని జాని 

అ. శూ దం=కూదుండు, స్వామిఫా వేన=యజమానునితనముతోో --పారు 

పత్యముత్ , (గామేగామే = (పతిగావమమందును, చిరాత్ = బహుకాల 

ముగా, నివసతి=ఉ న్నాడు. _బాహృణఃం= చావాలుంయ, తస్యపాన్మ్వే=వాని 

(దు గా భృత్యః = సేవకుండు, భూతా = అయి గణనా౦ = లక్క్టాను, 

ళ్ = చదువు దున్నా (డు; మరొ = నీరులేనిచేశములో , సరఇఐ డా సరస్సు * 

వలె 'క్య్వావీ=ఎక్క-డ నై న, వేదాధ్యాయీ= వేడాధ్యయనముబేయువాండ, 

కళ్ళిత్ =ఒక్కొ_(డు, స్యాద్యది = అయ నేని, అసౌ= వీడు అత్ = ఈదే 

శములో,అను త్ర పకరకర ణే= మురికి పాతల సవఘావామును (తోముపనియందు, 

నియు క్త; = ఆజ్ఞాపింపబడినవాండుగా, వర్తలే = ఉన్నాండు. 

తా. ఈయాంధి) దేశములో నొకృకృయూరియందును కూ దుండు 

యజమానుండుగాను వాన్నిపక్కా (బాహ్మణుండు పనివాలడై కర్షముగాను ను 

న్నారు. నీరులేని నేలలో తటాకమువలె వేదాధ్యాపకుండొకండున్నను ఇక్కడ 
వాడు మురికిపొ[తలుతో మెడి పనిలో నియమింప(బడియున్నా (డు. 

మూడు? 

తె. ఊరనూరను ళూదులె $ పారుపత్య 
_ గాం్యడు, మిపుళె భృత్యులు $ గణకులుగను 
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సరసువలె మరు భూమినొశ+క్కరుండు వెది 

కుండు నుండినం గడుగండె 1 కుండ లపుడు P 

టి, పారుపత్య-గాండు = [గామ ముసిక్షీపులు, గణకులు = కరణికులు. 

_ ఏిళ్యావనుః 

గ వయీన్య మెనంవాప్ః ? 210 
. యి 

వ. చెలికాండా? ఇటు లాడకుము,. 

వృ.మా నామ యతుతమక్షై రనయమొ రిహోమిా 

మా చాధ్యగీవతే వవాంసి చిరంతనాని, 

జేవేషుభ కి,రవనీ (తిదశేముచెపాం 

వి శాణనంచ వివిధా౯ నిధునొతిదోపా౯. ల 

అ. ఇవా = ఈయాంథ)) చేశములో, అమి = ఈబా9వాణాదుల్సు అన 

యః = నిర్భలములయిన, మై = య ములచేత , మాయశక్షతేనామ= య 

జించరుగదా? చిరంత్నాని = ఫురాతనములయిన,_ వచబాంసిచ = వేదవచనముల 

నుక్, మాధన్షగీషత్ = చదువరుగదా? దేవేషు = చేపతలందు, భక్తి కీ అట్ 

కియు, అవనీ తి ద శేసు = బాగ వాణులవిషయమందు, వి; (శాణనంచ = దాన 

= సక లవిధములయిన, దోపాక్ా = 

దోషములను, విధునోతి = ష్లోంగొట్టుచున్నది. 

మును, ఏషాం = వీరియొక్ళు_, ఏవివిధాక 

తౌ.ఈ ఆంధ్య దేశస్థులు బావాణాదులు యజ్ఞము చేయరు, వేదవాక్య 

ములు పలుకరు. అయినను చేపతలందుంజేయు భ క్రియు, బా9వ్తాణులయొ 

డలంజేయు దానమును సకలదోషములనుక్.. పకివారించుచున్న వి. 

_ షట్నాది. 

ఆ. ఇందునెందు నుందు కెందజో ద్టజులటు, 

లేదియేని వేదశమేదియేని ఖ్ 
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నముఖము ముఖము నేనిశీమది నెంచి కాంచే, రా 

దేవభ క్రినవనిశ చేవర క్రి, 

నెసంగి, పొసంగుదొసంసశలెన్నెనియడయ ; రీ 

వింతకంతకంతశకంతు కలదె? 

టి. ఏదియేని వేదము=వేద మేదియైనను, ఏదియేని = విడిచియైనగు మఖము 

ముఖము నెని =యజ్జ ముయొక్య_ ముఖమునె నన్కు అవనిదేనర కిక = చావాణు 

లందు [పేమచెతను, ఎసంలి=అతిశయించి పొసంగు దొసయపలు=సంభవించు 

దోసములు. 

xX, పశ్య తావే తేషాం భాగ్యవ క్వాం. 912 

వ. మూడు ? వీరి భాగ్యశాలితనమును. 

వృ. రోమావళ్యా త పనసుతెయా ర మ్యహార ద్యున ద్యా 

హృద్యా న్తుంగ_స్తనగరిజుగు. నాభివావీమనోజ్ఞాః 

భూమే ర్యూర్తీ రిన వసునుతీ ర్భుండ తే భా గ్యవ౦త; 

కోణీపాలాఇనయువజనాః కాముమాం(ధ్రీః పురంధీః. 218 

అ, తపనసుతయా= సూర్యప్యుతియైన యమునవంటి, రోమావూ్య్యూ=నూల౫ా 

రుచేతను, రమ్యహారద్యున ద్యా=గ౦గవంటి సొగసైన ముత్యాల దండ చేతన్కు 

తుంగ _శునగిరిజువ=పొడ వైన కొండలనంటినటునంటి కుచముల వెతను, హృ 

చ్యాః=మనోవారము ల; గాభివాపీమనోజ్ఞాః =నూతు లపంటి నాభి, పడేశ ముల 

“ఛేతను నునోవారములై , భూ మే; మూ కీ రవ=భూమియాపమునలె, ఏసుమతీః= 

"కాంతినుంతురాండె -)న్క, ఆం వీ$=ఆం ధజేశ సలెన, పురం సం=ఫార్వలను, 

వినుర భగవంత్ = చమురును ముప 

యాొవనదవంతులుు, కామం = బహుగా, భుంజతే = అనుభవించుచున్నారు. 

“ఉపమా.” 

తా. యమునయు గంగయు కొండలయు నూతులయువతె నూగారులయు 

ము'త్యాలహారములయు _స్తనములయు నాభులయు చేత మనోవారము'లె న భూ 
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మిస్వరూపములవలె కాంతిమంతు7ణాండ న ఈ ఆంధదేశపు ఫార్యలను 

ఇక్కడి యాపనపంతులు భాగ్యవంతులై భూమిపతులవలె అనుభవించు 
చున్నారు. 

సీ, 'కాళిందినదివలెం 4 గార్కొన్ననూంగారు 

గిరివరములవ లె * గురుకుభాలు 

"చేవగంగానదిశ తీరు ము తెపు(జేరు 
డిగియవలె నలశపొక్కి లియును 

సె కతస్థలములేసవతు ము మొలయును 

చీశటి మాకా వలెం శే చెలగతుజుము 

ననంటిక ంబంబులే యను వున. దొడలును 

వ జాలపో ల. బశేల్వరుస గలుగ 

"తే. భామిమూ ర్తులవలె నాం ధశీసోనుముఖుల 

భాగ్యవంతు లె యిట భూమిశేపాలురటుల 

ననుభవించుచు నున్న వా $ రనుదినంబు 

వసుమతీతము కలుగ నీశే వనితలకును. 

టి. గాక తే=ఇసుకదిన్నెల, సవతు=వలె తుఅంము=కొప్పు, సోమము 

ఖులు=చం దముఖులు, పసుమతిత్వము=భూ మిత్వము- కాంతిముతీత్వము-ధనవతీ 

త్వము. (అలంకారము= మాలోపమ.) 

శృణు తావత్ . న 

వృ.కోవా కల్పతేశా గుణ స్సుమన సాం యత్చా(శితానా మసౌ 

సారాంశా౯హరతః ః(పసవ్యా మధుపాకాధ తే నహామోదతేః | 

క్షే త్వర్దున కీ ర్రిహోని పరతా కాలాంబుచే గర్హనం 

నీరం ధం పునరాం(ధబేశ నృపతి ప్వా స్తే 'నీ2౭నఘం స్పర్శనమ్॥214 

అ. యత్ =ఎందువలన, స్వా(శి తానాం=తన్ను ఆశ్రయించిన, సుమ 

. నసాం౭విద్యాంసులయొక బ్రాయు- దేషతలయొక్మ..యు- పుస్సమలయొక్మ_ యు, 

13 
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సారాంశాక =కేస్ట్రములైన ధనరూపములును - మధుమాూపములునై న భాగమా" 

లను, (పసవ్యా=బలాత్క్ల_రించ్చి హరతః=వారించుచున్న, మధుపా౯్ =మ 

ద్యపానులను-తుమైవలనుక్ , మహామోదతః=మహాసంతోపముతో, ధత్తే = 

అవలంవించుచున్న దో + తత్ =అందువలన, కల్పతే రౌ=కల్పష్భక్ష యనంద్కు 

అసౌ=ఇద, కోవాగుణః= ఏమిగుణము? కర్లేతు=దాతయైన కస్టనియందు. ఆ. 

ర్టునకీ ర్హి హానిపర తా=నిర్శ లమెన కీ _ిహానియందు ఆస ప అర్జునునియమక్క కీ రి ర్త 

వానియందు ఆస క్రియు,. లాంటి జేఎకాలేఘమందు. గర్భనం= =ఊ అము 

ను ఆంధ దేశ నృపతిషు= ఈ ఆంధ దేశ రాజులందు, పునః=మజలమణజల, నీ 

రం| ధం=అధిక మైన, స్పర్శునం= ఈవియు, అనఘంజనిర్జో వముగా, ఆ స్తే= 

ఉన్నది. 

తా. కల్పవృక్షము తన్ను చేరియుండు పుష్పములలోవ లె దేవకలలోమక 

రందమహిమలను బలా త్మా_రముగా అపవారించెడు మధుపానులను మధుషము 

లనువలె తనతేలను ధరించుచున్నది. ఇది సరికాదా? కర్ణుడు దాతధమెనను అర్హ 

నకీ ర్షికి హాని చేయుటప లెను, వారి క మేఘము వర్షింపకున్నను గర్జించుటవ లెను 

ఈ యాం (ధ జేశ రాజులలో అప్పుడప్పుడు చేయుదానము మిక్కిలి నిర్ణోవమై 

యున్నది. 

నురశౌఖిక్ సుమనస్థిరాంశములంగాం! చుక్ బోవుభ్చంగాళిం దో 

వరయుకాదా వమధుపాళియంచయినం నొంశడాడుకొాదలం జేర్చియే 

నుజు శే, కర్ణుడు నర్జునోత్సయశ ముకశీవాన్సందలంచు౯ బరౌరా 

నరముకా గం రలు, నాం ధ జేశనృపులోకీ దానానం గారట్లుగా! 

టి. సుమనః = దేసకలయు. పండితులయు-స్రవ్నములయు; మధుప=మధుపా 

నులయు- కుమ్మెదలయు; అద్ధనోర్థ =అర్జునుని విజృంభించెడు. పరిశుద్ధ మై విజ్బం 

ఫించెడు. 

4 . తా. తనయందలి. స్థిరాంశమాలై న ఫలమకరందములను పానముచేయం 

భ్యాంగ ములను మధుపాళీయని శెలిసియు తేనతేతను జేర్చి కౌండాడుకానుచపం 
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శు కల్పవృక్న్షుమువ లె దుస్పహవాసము చేయకయు, అర్జున ' యశస్సును వోలి 

'నొట్టంగోరిన కష్టడువలె మిత్ర దోవాము శేయకయు, వర్ష ము గురియని కాల 

మునంగాడ విజృంభించి గర్జించు కాలమేఘమువలె డంబములాడకయు నిక్క 

డియాంధదేశ పురాజు లెప్పుడును దాన పధానులుగానే యుండువారు. 

© సమం తాదవలోక్షి. 

గ. వయస్వ్యా(త గో దావరీతీ లే కేపాంచిదేసూ మవనీ 
దివిపదా నుతి శివపూజాలోలుపతాం పశ్వ్య॥ 215 

కలయం గని. 

వ. చెలికాడా! మాడు. ఇట గోదావరిదరిం గొందజ ధరా 
మరుల పరమశివపరి చ ర్యాధుర్యతను. 

వృ. గోదావరీ ఏమలతీర్ణ  కృతావగాహాః 

లింగేషు సె కతమురో యము శినం విభావ్య 

భకా్ట లిలాక్షతిసుమైరవి విల్యపతే స 9 

రర్సా మిహోననిసురాః ఇ పరికుర్వ తేమ! 216 

అ. అమో= ఈ, అవనినురాః=[బావాణులు, ఇవొ= ఇక్క_డ, నోడాపవరీ .. 

గాహోః= గోదావరయొక నిర్గ లమైన తీర్థమందు చెసినస్నానము. గలవానైై 

సై కతమయేషు= ఇసుకమయ మైన, లింగేషు=లింగములయందు, శివం= నిప్పును 

చిభాప్య=తలంచుకొని, భ కాష్ట= =భ క్తి క్రితో తిలాక్షతేనుమైః=నూవులతో అక్షం 

తలతో పూవులతోను, విల్వప.తె ఏ కపి=బిల్వపతములతోను, అరాం=పూజ 

ను, పరికుర్వలే= చేయుచున్నారు. 

తా. ఇక్కడిచానవ్తాణులు గోదావరీస్నానము వేసి, ఇసుకలింగములలో 

శివుని ధ్యానించి నూవులు మొదలై. నవానితో పూజించుచున్నారు. 

క. గోదావరి మును కిడిశివు 
వాదరమున౦6 దలంచి యినుక 4ేంందుల బింగాల్ ' 



106 . విశ్వగుణాదర్శము 

చే తీర్చి తిలాశుతవి 

ల్వాదుల నర్సిం చెద రచశలామరు లిందున్. 

సభ క్షు ్య( బేకమ్..__ 

వృ. నమామి గిరినందినీర మణ సాదపూజాహృ తా 

మితాఘనికరా౯ా కరాంచితవరాతమాలా౯ నదా 

ఆమూ నమలచేతస శృమదమాదియో గావహా౯ 

శుకేర్లుణనికా నికామపరిపూతవ శ్రాంంబుజాన్॥ 217 

అ. 15... నికరాక =పార్వతీపతియొక్క పాదములయొక్క_ పూజచేత 

వారింప(బడిన అపరిమితేములై న పాపములసమూవహాము గలవారును, సదాజ=టి* 

ల్రప్పుడును,కరా. .. మాలాక్ = చెతిలో చేర్చిన వై శేస్టములైన అక్షమాలలు గల. 

వారును, (శులేః=వేదముయొక్క గుణనికా .. . బుజాక్ =ఆధ్యయనమువల్లిం 

చుటచేశ అత్యంతముూగా పవ్నితమైనముఖపద్మము గలవారును, అమలచేతసః. 

=నిర్శలమైన మనస్సుగలవారును శమ,., ,వవాక =శాంతిదాంతి "వెందలెనవా' 

ని యోగములను సహించినవారు వైన అమా =ఈ (చాహ్మణులను, నమామి. 

=నమస్క_రిం చుచున్నాను. 

తౌ పార్యలతీశ (రునిపాద పూజ చేసి సకలదోవములను పోంగొట్టుకొని 

చేతుల నక్షమాలలుంచుకొని వేదాధ్యయనముచేయుచు, మనస్సును పరిశుద్ధ పణ-యుః 

శ్రాని శాంతిదాం త్యాదిమోతోపాయము లనుష్టించుకొనుచు, నీ గోదావరీతీరదమురు 

చుండు _బావ్మాణులకు నమస్క_రించుచున్నాను, 

భక్ యరీశ యమున, 

శే క ంభుపదపూజ? బాపవిశజృంభ మడచి 

శేలందాలిచి స్ఫటికాకుకీనాల లోలి 

విములమునమును శే మదనుశీయవుము లమరి 

శంంతులవల్లి ౦చు పుణ్యవ్ళ క్త లను గాలుతు, 

a 
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స. అహో | కృష్ణాగో దావరీమధ్య మధ్యానీనానా మమిాసాం 
వెదికానాముభినందనీ రరూఒయ మనపాయ స్పం[_పదాయః! 

నవ. ఆహో! కృష్ణా గో దావరుల మధ్య దేశముల నధివసించు నీవె 

దికుల సం్యపదాయము సంతోవణీ మము మె నిరపాయ మై 
యున్న యది, 

వృ. నిగమపాఠ నిరాకృత దుమ్మృతా 

నయవిదో బహాన్రా=' తధరాసురాః 

(పతివసంత ముపా_త్తీమఖాస్సుఖం 

(పతివసంతి ముకుందపరాయణాః॥ 219 

అ. నిగమపాఠ నిరాకృతదుష్కు తౌః= వేవపాఠముచేతం దొలలం 
. (ఉదోయంబడినదోషములు గలవారై, నయవివః = నీతి వేత్తలెను ధరాసురెః= 

._వాన్తాణులు బహవః=అ నేకులు అ త=ఇక్క_డ, ముకుందపరాయళాః= నారా 

యణపరాయణు తె, పతివసంతేం =(పతి వసంతబుకువులోను, ఉపవా త్తమ 
ఖాః=అంగీకరింపంబడీన య్యా ములుక లవార్రై, నుఖం= సుఖముగా (కతివసంతి 

=పసీంచుచున్నా రు. 

తౌ. వేవములు చదువుచు నిర్జోష్యులె (శీమన్నారాయణునందు పరా 

“యజణులె యుండు నిక్క_డి బావాణులు [పతి వసంత కాలములోను యజ్ఞ ములు 
కూ కు ఇ 

చయుచుందురు. 

క, నిగమంబులం బఠిబింతుకు 

నిగమింతురు (పతివసంత శనిక్ష్య లమఖ ముల్ 

జగతీనురు లిట నయపటు 

లగణికభగవత్పరాయశణాత్మ మహోత్తుల్ . 

టి. నినమింతురు= పూర్ణ ము చేయుదురు నయప పటులు=నీ తిశా స్త్ర )నము 
“లృుఅగణిక ... మవోక్సుకొ= లెక్కింపంలహూడరి భగవాళుఏంయుం దాసకకు వ 
నన్సుగల మహాత్తులు. 

రు 
థి 
ము 



198 విళ ్వగుణాదర్శము 

స అ(త్రత్యానా మధికారవ్యా వార నిరతానా మ ప్యయం ఖల్వ' 

కలంకో నియమః॥ 220 

వ. ఇందుల నధికార వ్యాాపారములందుల నె నిరతు © నవారలః 

కును నియమ మియ:ద నిష,.ళంకవముయ యున, యదిక దాగి ఫీ ్రా వా న్ | 
- వృ, ఆృశయిత వూ నరపతి 

రాగ్గయికవ్యాని భూరి విత్తాని 

ఆరబ్ధన్యం వితరణ 

మౌానేతవ్యం యకో దశ స్వపిదిశాసు। 221 

అ. నరపతిః =రాజు, ఆృశయితవ్యః=ఆశ్రయింపవలసీనవాండు, విత్తాని =- 

(ద్రవ్యములు, భూరి=బహు-గా, అర్జయిత్ వ్యాని=సంపాదింపవలనీనవి; వితరణ౦=: 

దానము, ఆరబ్ధవ్యం=ఆరింఫింపపలసినది, యశీః=కీర్ణ, దశస్వవపిదెశాను = పదిది. 

కు_లందును, ఆ నేతవ్యం= తెచ్చుకెనవలసియున్న ది. 

తా. రాజు నాశ్రయించి, ధనములార్థించి, దానములు చేసీ, పలుదిక్కు_ల౮: 

నుక్ కీర్తిని తేచ్చుకొనుటయే యిక్కడి వాకి నిష్కూళంకమయిన నియమము" 

క, వెలయు నిచే నియముము, భూ 

వలయేశుల నా(శయింనేవలయు, ధనంబుల్ 

కొలందికి మించ గడింపల 

వలయు, వలయునీయం గీ ర్రికవలయు ఘటింపన్ . 

కృ శళానుః.- 

సమంతాదవలోక్య. __ 

గ. హంత! సంతతమత్యంత దురిత నిరతా, యనవనాఏనతావః 

దమాషు విషయేషు (పాచుర్యతః పర్యటంతి?ిపళ్వన ఖే £ 

కృశానుం డంతటంగని.___ = 
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వ. అయ్యూ ! ఈ యాం[ధచేశములందు నమందదురిత నిరతు 

లై యెల్లపుడు జెల్లుగం దురక లే తిరుగుచున్న చారు. 

ఇచలీకా౭ణా ! చూడు... 

వృ. అవనా నతీత పవనాశ్యకోభినో 
భవనాగశాయి భననావమర్తి నః 
సవనాది భర లవనాయ దీికీతాొ 

యవనాశ్సరంతి భువనాతిభీహణకాః॥ 228 

అ. అకీఠపవనాళ్వ కోభినః = (వేగముచేత) తొలగిపోయిన వాయువుగల 

గుజ్జములతో (పకాశళించుతారును, భపనాగళాయి భపచనావముర్గినః = శిపవిష్టు 

బేవాలయములను బడంగొట్టు వారును సపనాదిధర్హ్మలవనాయ=యజ్థ ము మొద 

వైవవానియు. వర్లాశమ ధర్మమలయు వినాశమునకైై) దీక్నీ ౮౭ = దీక్ష 

వహీించినవారును, భువనాతిఫీషణాః= లోకమందు ఆతిభయంకరులునై న; 

వనాః=తురకలు, అవనౌ=ఈ ఆం|ధభూమిలో, చరంతి = తిరుగుచున్నారు- 

తౌ. ఇక్కు_డితురకలు వాయువేగమును మించిన వేగముగల గజముల 

తో సకలజనభయం౦ంకరు లె శివాలయ విష్ట్వాలయములను బడంగొట్టుచు య్ 

జ్ఞాదులను పర్దాశ్రమ ధర్మములనుక్ జెటుచుటకు దీక్తవషహించి యెల్లెడలను 

దెరుగుచున్నారు. 

ఆ. యననులిం దమందశజవనాశ్శముల నెక్కి 

డెవకాలయాలం శే విలు గూల్చి 

సవనధర సమితి శీ సమసిపోవ చేసి 

భువనభీక రులుగ $4 భువిం జరింతు. 

టి. అమందజవన=వి సారము జౌ వేగవంతములెన, సవనధర్శసమితి=య 
ar] మా రా 

జ ములయ్యు పర్తాశమధర్మములయు సమావాము. 
ఇ ౯ - 
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విశ్వావనుః.--- 

గం సత్యమేవ మథాప్వేలేషు తురుష్క్కయవనే ప్వనన్య సాధా 
రణవికమే గుణ మముం గృహాణ! 224 

వ. ఇట్లు నిజమైనను, ఈ యవనాదుల యనన్య సామాన్య మైన. 

పర్మాకమ్ముకమమున గుణ గహణము చేయుము. 

వృ.యు ధ్రాయ(ప్రమిలంతు హంత! పటవోయాధాస్సహ(సాధికా 

యచ్వ్యేకోఒపి బలాత్తురువ్క.. యననేప్యూరాఢఘాటోభటః 
నిస్తింశం పరికంపయక౯ా స్వకటకొన్నిప్కా_9మతి (కోధత 
స్పశ్వేతే కృపణాన్తృణా న్య శరణాః ఖాదంతి సీదంతిచ॥ 225 

అ. పటహ=సమర్గు లె, సహ సాధికాః= వేయింటికిమిం చిన, యోధాః= 

యున్ధము చేయువారు, యుద్గా య=యున్ధయునకె ; (వమిలంతు = చేరుదురు 

గాక; హంత=ఆహా! తురువ్కు_యవనేషు=పలుజాతుల తురుష్ము.అలో, ఏకో 

వీజజక్క్టండైనను,భ టః =బంటు, బలాత్ =బలిమితో, ఆరాఢఘాోే ఏ౩ = ఎక్య్య 6 

'బడీన గుజ్జ్బియుగలవాయడే, ని స్త్రీంశేం=ఖడ్డ మును, పరికంపయక =(తిప్పుచుస్వక 

టకాశ్ ఇరేనకోటనుండి, (కోధతః =కోపముతో,,నిప్కూ) మతి యది= బైలు దేఅం 
చున్న వాఃడయ్యె నేని, తే సల్వే=ఆ సకలభటులుళు, అశరణాః=తెయ్సుం గాపా 

డు వాడు లేంవాశై, కృపళకా=దీను లై, తృణాని=తృణములై నను ఖాదంతి = 

తినుమున్నారు, నీవదంతి ద=దుఃఖించుచునున్నారు. 

తా. యునము చేయువారెంవతో యుగ్ధా 0కి వక్తురుగాని, ఆపలుజాతు 
లతుకకలలోే నొక్క డేనను బుడ్డ యు తిప్వుకొళనుచు తశ కటకముకుండి కోష 

మునో వెడలు వాండయ్యొ నేని ముందటిభటు లందజు దిక్కులేక దీనుతై దుః 
ఖించుదునెయుందు రు. 

చ. దురమున కెత్తివచ్చినను+దుర్థర యోధు బు (కోధులై మహో 
ద్దురగతు లయ్యు, నయ్యువనశధూ వ్వవాం: డొక్క_ండు ఖడ్ల 
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హాన్తుండె। యురవడి శెర్వ భె ర్టముల $ నుడతుడ యట 
ఆశ్ ద 910 డు గై 

దూంకెనేనివా। రెరవిడులౌచు వాల్చజచిశే వె పరకల్ కలి 

త్తు ర్భయా ర్లు ర్తులె. 

టి. 'వెరవిడులు=ఉ పాయములేనివారుు వే= వేగముగ, పరకలు= గడ్డిపోం 

చలు(మృగ (పాయు లగుదు రనుట.) 

కించ. 

వృ.పిబంతు మఏరా నుమా, పరితువంతు చేశానహోో ! 

పారంతు పరసుందరీ రపలపంతు వేదానవి, 

తథావిచ మృథాంగణే తృిణవచేవ ముక్తా (తనుం, 

హకఠాద్విదధ లే మరుత్పుర కపాటికో డ్రాటనమ్॥ 226 

అ. అమి = ఈతురకలు, మదిరాం = కల్లును పిబంతు=(తాగుదురుగాక!్ 

దేశాక = చేశ ములను, పరితుదంతు = నాశముచేయునురుగాక! అహో = 

ఆహో ! పరసుందరీః=పర న్తీ)లన్కు వారంతు = అపహరింతురుగాక ! వేదా 

మృధాంగ ణే=యుద్ద ము యుంగిట్క, తనుం = డదేవామును, తృణపదేవ = తృ్ణము 

వలెనే, ముక్యా=విడెచి, వాఠారగ్ =తటాలువ, మరుత్పురకపాటికో ద్దాటనం= 

స్వర్టలోక కవాటమును భేదించుటను, . విదధ తే= చేయుచున్నారు. 

శా. ఇక్కడి తురకలు కల్లు దాంగుదు, పలుదేశములను పాడుచేయుచు, 

సర స్రీ) నపవారించుచు, విధివిహితేకర్శలను దూషించుదునుందురు గాన్ని 

యుదభూమిలో తమశరీరమును గడ్తిపోంచనువలె విడిచి బలా త్మా_రముా 
థి యె 

స్వర్ష ద్వారక వాటములను పగులంొటుదురు. 
QO (an) 

మణియు.___ 

ఉ. [ తావంగనిమ్లు కలు, పరశడారలంబెలు వారింపనిము, నా 
1 లీ య na) శ 

నావరదేశముల్ తిరిగి నాశము సేయగ నిమ్ము, నేమముల్ 
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వాపీరి. (దోవనిమ్మ, వృధ వాటిం దృణమునుబో లె మానిమే. 

నే విబుభేందపట్లణ విశనిష్ణ కవాటము (వ్రక్క_లిం(తె పో! 

టి. చావిరికొ = వరుసగా మృధవాటికా = యుద్ధ ప్రదేశ మున, మేనే= 

శరీరము నే. 

క రాట దేఫవవర నము. ౯ 
ర్ం హం 

(కళ్ణాటదేశయు.ఇది [దవిజాంథధదేశముల మధ్య పశ్చిమపార్శ వు 

కన్నడడేశము ఇందు మైసూరుతోంజేరిన బెంగుళూలే ముఖ్య పట్టణమై యుం 

డునది. ఇక్క_డిభా స కాటయు-అదియె కన్నడము. ) 

గ ఇతి వ్ర్యామయాన మన్యతః సృందయ న్న[గతోదృషహా § 

స పతే భజ మ్॥ 227 

వ. అని వ్యూమయాన మన్యతే జజుపుచు. దన మెదుర (గాంచి, 

చోడన న స,రించుకొని. 

న్లో. కర్తాట చేశోయః పూరం 

కర్ణ దేశ నుభూషయత్ | 

సవష సాం[పతం పశ్య 

చయ: నోయ్యావగాయ శ! 228 

అ. యఃకర్తాటడే = ఏకర్తాటదేశము, పూర్వం = ముందు, కర్మ దేశం. 

ఇవిని, meee అలంకరించినదో ? సఏష$ = ఆయిది, సాంప్రతం. 

ఇప్పుడు), చకంపోః = కన్నులకు, భూషణాయ తే = అలం కారమగుచున్న దొ- 

పళ్య= చూడు. 

తొ. ఈ కగ్గాట వేశమును మును వినుచుంటిమి ? ఇప్పుడు చూచుచూ 

న్నాము; చూదు. 

క క రాట దేశ. మిళయ్య]ది 
" ళల 

క ర్హాలంకారమయ్యెం $ గరమును నమును,నా 
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కర్ణి ంచితె! యబె, యిదెని 

ర్వ ర్తి ౦పుము! కనుల కిపు డీలంకారమగున్. 

టి. మును=ముందు, కరము=మిక్కి_లీ, నిర్వర్షి ౦పుము=-చూడుము- 

గ. లోచనాసేచనకంకిల! చేశ స్వాస్య రామణీయకమ్॥ 225 

అ. చేశస్య అస్య=ఈ "దేశ ముయొక్క_) రామణీయకం = రమణీయక్వ
ము, 

లోచన4ఆ సేవనకంకిల = కన్నులకు +చల్లపటుచుసది కదా ? 

. ఈ చేశమురమణీయత మాడ(జూడను గనులకు దనివి దీజి- 

నియడియ కడా? 

వృ, (పతినగర మిహోరానూూాః 

(పత్వారామం పచేలిమాః [కముకాః 

(పసవాః (పతి[కముక మ 

ప్యుత్సర్పతి మధుతేణిః (పతి పసవమ్॥ 280- 

అ. ఇవా=ఇక్కు_డ్క (పతి కగరం= (వతిపట్టణమందును, ఆళామాః=తోంట-. 

లు (పత్యారామం=(ప్రతితోంటలందును, ప చేలిమాః=ఊడికింపందగిన, [కము- 

"కాా=పోంకలు; (పతికముకం= (పతి పోంకలందును, [పసవాః= పువ్వులు; (ప 

తి పసవం= (పతిపూవుఐందును, మధుతెతిః అపీ =తేశెధారలును గూడ, ఉత్స, 

తా. ' ఊళూరం దోంటలును, ఒకొెె-కఖాతోంటలో పోంక ఇెట్లును, ఒక్కా 

క్కు_పోయకలో పువ్వులునుు ఒకా్య_క్కు-సువ్యులో తేణాధారలును వృద్ధి య - 

గుచున్నదె. 

వృ. (పతిమధుబిందుమిళిం దాః 

(పేంఖంతి (| | పతిమిళింద మారావాః 

(పత్యారానం సుదృ శాం మదా 

ఉచారాః (పతిమదం మదనః॥ 231: 
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అ. (పతిమధు చెందు మిళిందాః=(పతి తేగనాబొట్టులోను తుమ్మెదలు, (ైపేం 

ఖుంతి=తిరుగుచున్న వి. (పతిమిళింవం=ఒకొ_క్క. తుమ్మెదలోను, ఆరావాొః= 

రు ంకారములును, (ప త్యారావం=| పతిరయుంకారములోను, ఉఊ'దారాః=గొప్ప 

లైన; సువృశాంమ దా౭ = న్రీలవిలాసములును (పతిమదం= (పతివిలాసములోనుు, 

మదన; =మున న్మభుండు, (విలసించుచున్నాయడు). 

తా. ఇక్కడ ఒకొ)_క్కొ_ తేనెబొట్టులో తుమెదలును, ఒక్కొ_క్ళ్కు-తుమ్మె 

జలో రుంంకారమయును, ఒకొ్కొ-కళా రయంంకారములో 

' కొక గాపిలా సకులో మన్న ుండును విలసించును. 

పీ. వీటపవీటను దోంట 4 తోటందోటనుబోంక 

వోకళంబోశను బూలు 4 పూలంబదేనె 

"నేనెంచేనెను సోన 4 సోనసోనను చేంటి 
తెంటెలదేంటిని రుంంక్ళ 4 తియును నందు 

సోటువానల చూలు శే చాలుచాలునంజోంక 

చోంకచోంకను మరు జోంపుచూపు 

చరాపుచమూపునం దూంపు ఏ తూంపుచూ:పున రాఫు 

రాపురాపున నేపు శ మాంపునిట్ల 

“లే. కలికి కలుకుల కులుకుల $4 కలరితలరి 

క రంగి చెన్నారుచున్నారు $ కలసిమెలసి 

బొజుంగుటెన లేక తనివక + పోల మోల. 

గనుము; క రాట దేశంబు కనుల వేష్క_. 

న్రీలవిలాసమును, జ 

టి, పీటను జపట్టణయులో, వాలు=ప చ, బో(క =ఊతాహాము మరుక = 

మన్మభుని, చో౭వు= (పో తావాపజచునట్లి, తూంపు=బాణము రావు=జర 

యిక కలికి కలుకులకులుకులకుక = చాతుర్యముగల (పతి న్హ్రేల మయొయార ము, 

లకు, బొజుంగులు= విటులు, ఎన=సాటి పోలక్ =చక్కలగాం 



కృళానుః.._ 

గ. హంత! కభథనుభినందయని నిందనీయ మముం చేశమ్॥ 282 

వ. అకటా!ఎటు లీనిందనీయ మెనబేశము నభినందించుచున్నా వు! 

తథాపి... 

న్లో, వేదవెదిక విద్వేష 
cn వ్. 

దూసి తొ భస్మ రూపి తాః 

చండాస్పంతేర్టి (తెపాషండా 

లింగాఒలింగిత వకుసః॥ 288 

అ. వేద ...దూపషి.తౌః= చేదమలందును, వై దికులందును 'జ్వేషము చేత 

దూపి.పంబడినవానై) భస్తరూపి.తౌః = విబూదిచేత పూయంబడినవారై,. 

చండాః = [కూరులై, లింగాలింగితవత్ష సః = లింగములతో కాంగిలింపంబడిన 

ఆతొమ్లులుగలవారై ను పాషుండాః=లింగబలిజలు, అత =ఈదేశమును సంతి=: 

ఆన్నారు. 

తా. ఈకర్ణాట దేశములో లింగబలిజలనెడి వారు వేదోక్షములనుగాని, వైది 

కులనుగాని ్వేషించుచు, విభూతింబూసికొనుచు లింగములం గాంగిలించు. 

కొొంచు, (కూరులాా నుందురు. 

అ కదా. 

ఆ. వేద-వై దికులను $ "జ్వేవీంచి దూమించి 

వెల్ల బనుము మొడలో నెల్ల నల6ది 

యండనుందు రిందు.6 *$ జండపాషండులు 

సంగతాంగ లింగశ$ సంఘులగుచు. 

గ ఆకర్ణ యతావ దన్య దప్య మోపషా మపచరితమ్॥ 284. 

వ. వీరి మజియొక దురాచారముకా విను. 
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వృ. శిరఃపురాచే రి జరాజపాద 

దివా్టమృతై స్పి _కృమితీర్వ్య యేవ! 
శూ ఊాఇమే లింగధరా; స్ప స్ట్రయంతత 
స్వపాదతోయెస్స్న్నపయంతి కష్టమ్। 28ిగ్ 

అ. పురార్కేశిరః = శివునితల, ద్విజరాజపాదదివ్యామృ తెః-ద్వజ రాజ=చం 

(దునియొక్క_-._చాహ్మణశేష్టునియొక్క, పాద =కీరణములయొక్క--పాడ 

ములయొక్క.... అమృతేః=అమృత క ళల చేత__ దివ్యజల ముల చేత, సి క్తం=తేడుషల 

బడినది ; ఇలి=అని, ఈర్ష స్రయాఇవ= ఓర్వమిచేతపలె, లింగధరాః=లింగధారు 

లైన; ఇమేశూ( దాః = ఈహూా( దులు, స్వపాదతోయొః = తమకాలినీటితో, 

స్వయం = తామ తత్ =ఆశివశిరస్సును, స్పపయంతి = అభిషేక మచేయు 

చున్నారు ; కస్ట్రం=జ అయో ! 

ఈ. ఇంక ఈ లింగబలిజలు ద్విజరాజ పాదజలములతో శివునిశిరస్సు 

తడుపంబ'జెనని కడంపుముంటతో తముకాలినీళ్ళతో నే ఆ శివశిరన్సును స్నా 
నముచేయించుచున్నారు. ఇది యేమిదు3ఖము! 

తే. రుదు ద్విజ రాజపాదామృశ$ తార్ష్రశిరముం 
జూచి యీోసుతోవ లె. దామె + నేంచి తమదు 

సాదజలముల సంశుద్ధశ పజుతు కాపుకు 

ఛ్యూూదు లిట లింగభారులు శ చులక నకట! 

టి. రుదు= శివునియొక్క_, ద్విజరాజ = చం దునియొక్క_-ద్విజ_శేస్టులెన 

శబహ్మ తత నె శ్యుల యొక్క... 

వ శ్వావసుః. ___ 

౫. సఖే! మైవం సంగిరిస్టాః ! యదస్ని౯ా చేశేయదుశై ల(పభ్ళ 

తీని దివ్యత్నేఆాణి దృశ్యంతే. 286 

వే, సఖా! ఇ ట్లనకుము, యదుశై లము మొదలై న దివ్య దేశము 

లును నిందు సందర్శింపండు చున్నవి. ; 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకా తాత్స శ్యేతిహాస సహితము. 207 

యదుగీరి=తిరునారాయణపుర వర్ణనము, 

(తిరునారాయణ పురము. ఇందలిస్వామి-- మొనల సనకాదులపలనన్మూ 

"వెనుక ఆది శేషునిపలనను, ఆవెనుక శీ నృసింహమూ ర్హి పహ్హోదునివలననుు ఆటు 

"వెనుక (శీరాములతో లక్షుణునిపలనను, తర్వాత బలరాములతో యదుకులతిల 

కుండెన శ్రీకిస్థునివలనను సమర్శ్చింపంబడుచుండివందున వరుసగా ఇది వారా 

యణా[ది=ఐ తిరునారాయణపురము, శేపాడి, నృసింహా( ది, యాదవ్శాది = 

యదుగిరి, అనియు పేక్కొనంబడియు ; అక్క_డక్క_డం గల వేద వైకుంఠ 

పరావా,పద, పరాశర, కుశ పలాశ, కల్యాణ తీర్ణ ములు అను అవతీర 
న థి లు థి 

యులతోను, ఇయ్యది దక్నీణబదరికాశమనుని అచటచటం గల వ్యా సాం 

బరీష, శుక, వికుక్షి రుకాంగద, ఫుండరీకాది మహితపస్సంపన్నులు చేయా 

చుండిన తపస్థలములతో ను, తీ రాబ్ధీయందలి శ్వృతద్వీపమందు |శ్రీమన్నారా 

యణు నాజ చెత గరుత్మంతుడు తిరుమణి కా్మ_ప్పను దాల్పుటై తెచ్చి 

'యుంచినయా క్వేతమృ త్తికతోను పశ స్తమై యుండుదివ్యదేశము.) 

వృ. దురిత మనన తానాం దుర్నిరోధం నిరుంధకా 
౮ చ్ శ ం 

సిత ముతిభి రతండై స్పేవ్యమానో మునీందై 9ః 

యదుగిరి రయ మింభే య[త నారాయణా త్యా 
జల ల స్త గనక అ కా కాట 

నివసతికిలః హరం నిల మెఘుః (పవర్ణన్ || £87 

అ. అవనతానాం=ఆ( శితులయొక్కై, దుర్మిరోధం= దుర్ని వార్యమెన, దు 

చితం=దోషమును, నిరుంధక =పోయొట్టుచు ;నితేమతిభి౩ =పరిశు సమనసు్య_ లె, 

అతం దైఎః=(పమాదపడని, మునీంటై))ః=మవార్డుల చేత, నేవ్యమానః= చే వింపం 

బడుచున్న దె, య్మతే=ఎక్కు_డ, నారాయణాళ్య=నారాయణస్వరూపమైన, 

నీల మేఘః=కాన్మేనము, వార్ష ౦=ఆనందమును (ప్రవర్ష క =వర్థించుచ్చు నివస 

తి =వసీంచుచున్నదో, త త=అక్కాడ, ఆయం యనుగెది = ఈ యానవవగిగ 

ఇంధేకిల=[పకాశించుచున్నడి కదా? 

తా. (శీమన్నా రాయణస్వరూపముగ నీలమేఘము ఆందజఆకు నానందమూ 
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ను వర్షి ంచుచున్నట్టు ఈ క ర్థాట దేశ మలో తిరునారాయణపుర' మనెడి యదు. 

శై లము సకలా(శితుల దోషములం బగివారించుచు సకల మహోమునీయదుల - 

వేత "నేవింపంబడుచున్నది. 

చ. సదమలశీలమైన యదు$శె ల మనంబడుదివ్య బేశ మిం 

ఫౌదవు,సమా| శీతాఘములీయాఘములం దెగంజూచి, యేచి 
స్క మృదమున శుడ్గచిత్తులగుగవానులుగొల్వంగ, నీలమేఘ 

ము, భుదయపరంపర బురియుచుండును నిందుముకుందు 

నాకృతిన్ . 

టె, సదమలకీలము= ( శేస్థమె నిర్మల మైననడపడి గలది, ఓఘములకొ్ =స.. 

చూవహాములను, ఏచజవిబృంబించి. 

తిరునారాయణస్వ్యామిన న నము. 

(తిర నారాయణస్వామి. ---వీరు _ ఇందలి కల్యాణతీర్థతీరమున మొదట 

గ్రీరామలక్ష్మణులచేతన, "వెనుక బలరాను (శ్రీకృష్ణుల చేతను సమర్శ్చింపయిడు 

చుండినందున |శ్రీరానుప్రియులనియూ, ఆవెనుక ఢిల్లీ సంస్థా నమున బిడ్డపలె దోం 

"గాడుకొనుచువచ్చి ఆ యతిరాజులవారిచే “ ఎక ఇెల్వపిళ్లయే” అని ఆలింగ 

నముచేసికొనంబడి అపేరుపొంది ఆబూబునాచ్చియారుతో వేంచేసిన యాసంవ.: 

పత్కు_మారులతోను యదుగిరి నాచ్చియారుతోను అనందవిమానమున చే, 

పసాయించుచుండిన |శ్రీమన్నా రాయణమూ ర్తి.) 

సభకు ఫ్ట్న్మో షమ్._. 

వృ. యదుగిరి తటాగారా సాషరాజమాాళి పరిస్సురక్ 

మరకతమహోభారా నీరాజితాం[ఘీ సరోరువో | 

నవజలధరాకారా నారాయణా హ్యాయభూవి, తా 

నిరవధిదయాసారా సారాజ తెపరదేవతా॥ 288. 

అ. యదుగిరిక టాగారాజయదుకై లశిఖర మే స్తానముణాగలదియు, స్వః. 

నాజ-మాళి-పరిస్సురత్ -మరకత-మవాః - ధారా-నీరాజిత _అంఘిసరోరుహో జ 
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స్వర్ణలోకమునకు రాజై న _ఇం(దునియొక్క_, శిరస్సునందు ప్రకాశించుచున్న 

పచ్చలకాంతుల పరంపరచేత మంగళా రె లియ్యంబడినపాద పద్మ ములు గలది 

యు, నవజలధరా కారాజ[కొ య్యేనుమువంటిరూపము గలదియు, నారాయకకా 

వ్యాయభూాపి తా = నారాయణ డను పేరిచే నలంకరింపంబడినదియు, 

ధిదయాసారా= మితి లేనిక్సృపయ నెడి జడివానగలదియు నెను సా= అట్టి, పరచే 

నతా=పరమమైనము, రాజతేజ[పకాశించుచున్నది. 

తా. ఈ యదుక్లై లమందు దేనేందుని శిరోరత్నముల కాంతులతోడి పా 

దపద్మములతో నీల మేధువస్ధ( డైన “నారాయణు6 డనుపరమ దైవము పరమక్ళప 

తో (ప్రకాశించుచున్న వాయు. 

ఆఅతిభ కీయ _క్షముగా. 

ను. యదుశై లంబున నిర్హ ర -కేశ్వర కకటాగ్యోర్గగారు తతా 

భ్యుది శోవ్యోతరుచుల్ప దొబ్బముల కెంోతోవింత నివ్వాళులై 

సదయంబెయసితాం బు దాభ 'మయికంశనధ్వంసినామంబుతోం 

బదిలం జౌపరదై వ మోపగిది విశ భాజిల్లు నెల్ల పుడున్ . 

టె. నిర్ధరేశ్వర ... రుచులు= టే వేం్యదుని కిరీటాగమందుండి లే-చిన పచ్చల 

లోనుండిపుటై (పకాశించెడు కాంతులు, నివ్వాళులై=ఆ రైలె, పదిలంబొ= 

శ్నమకరంచా. 

పునస్సవిస్త కాన యమ్... 

నో య వభ ర్యకవ తాళ 

త్పురస్కృృత్య్యాపురాబభా 

అభునాయాదవమ్యభ్భ్ళ 

దధకికృత్యాసభాతర్ణిపోోే ॥ 289 

అ. అ. య పథభుః=ఏ(పభువు, ప్రరా=ముందు, యావవక్షుభృత్ =యాదవరా 

బే ఉగ నేనునియొక్క_, పురన స్కృ త్యా=పూజ ౫ వేత__ముందుపణజచుట చేత, 

బభె"=|(పకాశించుచుం డెనో ) సః=అతండు, అధునా=ఇప్పుడు, యాదపకత్ష్యా 

14 
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భృత్ అధఃకృ త్యా=జయదుకై లముయొక్క_ తిరస్కారము చేత-(కిందుపజ 

చుట చేత, భాతి=[పకాశించుచున్న వాడు. అహో=ఆశ్చర్యము. 

తా. కృష్ణావతారమందు యాదవరాశైన ఉగ నేనుడు పూజించిన ఇశ్రీమ 

న్నారాయణుC డిప్పుడీ యదుె శైలము కింద (పకాశించుచున్న యతడు. 

(శ్రేసానుపాణితే విరోధాభాసము.) 

ముణిల నాశ్చర్యముతో. న 

తే. ఆర్భహిత చర్మితుం జెతండు $ పూర్వమందు 

నందు యాదవగో, తముశ+నందునుండి 
ముందుపడియె, నిపుడకె మిశీన్న౦ది యతండు 

నిందు యాదవగో,తంబు$[కిందువడియె. 

టి. యాదవగో(తంబునందుండ=యాదవుల నంశమునందుండి, ముందుపడి 

మమె= సాకొత్క_రించెనోో యాదవ తంబు (కిందువడియె= ఈయాదవకశై లము 

(కిందిఫాగమునె స్టానముగాలా నెను. 

ఇ. యాదసరాజు-ఉ్యగ "సేనుండు---ఇతండు దేవకునియన్న బేపకీ బేవికిని కం 

సునికిని తండి, జా త్తరమధురాఫురియందు యాదవులకు రాజు. 

సశ్హాఘం, ఎ 

వ భూభృత్యస్మి కొ పవీరాజేన పూరం 

శ్వేత వీసా దాహృ తాం క్వేత మృత్నాాం 

ధన్యా నిత్యం ఛారయం లలాటే 

మాలీమస్యం మానసాన్నిర్థ్యృజంతి॥ 240 

అ. అసి ౯ భూభృతి=ఈయదుకై లమందు, పూర్వ్ణం=ముందు, క్వేతద్వీ 

పాత్ = శ్వేత ద్వీపమునుండి, పక్షీ రాజేన =గరుక్శంతుని చేత, ఆవ్ఫా తాం= లేంబ 

డిన, శత మృత్సా్నాం=తి రుమణిని, ధన్యాః=కృ తార్గులెనవారు, లలాకే = 

నొసటియందు, ధారయంతేః=ధరించువానరై , మానసాత్ =మనసునుండి, మాలీ 

మస్యం=మాలిన్యమును) నిర్గ ఎదెంతి=తో" లయగించుకొనుచున్నారు. 
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తౌ. ముందు కృత యుగములో శ్వేత వ్వీపములోనుండి గరుత్ష్మ తుండు తెచ్చి 

న యీయదుకైౌ లమందలి తిరుబుణిని కృ తార్జ్యు లెనయందటు నుంచుకొని తబమును 

నోమాలిన్యదోనములను చెలంగించుకొంచు న్నారు. 

స్లాఖుంచుచు..____ 

ఆ. వెల్లదీఏినుండి $ వెల్ల కుత్తుక పక్కి 

తెచ్చి మునుప యునుపం ౮ చెల లమృత్తు 

నిట గృతార్ధు లీటుల 4 నిటల బేశములందు. 

దాలు నులికతల వశేలా రు మతులు. 

ర్ వతుకవ క్కి_=గరుత ంతుశు, నిటలదేశములందు=నొసళలో, మ 
౧౧ 0 —E య 

లినతెలక్ = మాలిన్యములను. 

కించ... 

శ్లో విష్టుప ద్యాక లనయా 

వి శంతోవినులాశ యః 

కాసారో=_[తహరకే త్యనః 

కవికి కంసారిథాగివ॥ 241 

అ, విష్ణుపద్యాకలనయా = గం 'గానదియొక ్క_- విష్ణు విష యకపద్యమయలయొ 
a) ద ల { కం 

కొ సాంగత్యము చెత , వి శుతః=పసిద్ధమై, నిమలాశ యః=నిర్థలమైన యఫ్ 

(పాయముగల దైన, అకతే=ఇక్కు_డ, కాసారం=న టాకముకంసారిఫెక్  కచిః 

ఇవ=హారిని భజించుకవివలె, ఏనః = పాపమును, హారతి = వారించుచున్నది. 

(శ్లేపోపమ 
(92) 

తా. విష్ణువుమోందిపద్యములం జేయు క విఐలె గంగానదితోడికలయిక గల 

యిక్కడి కల్యాణిసర ్తీర్ధము నిర్మలమై (పశద్ధముగ బాపములు పదివాద్రిం 

చుచున్న ది. 

నము2కి యు... 
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క్ కవులాశయ నుతిశయమె ' 

_శవులాకవమునా నాననమనశకవనంబువ బలి - 

విములాశ య నుతియశ మె 

(పమదావహ నుయ్యి విష్ణో పద్యంబుల మైక్. 
0, 
We 

~~ 
కమలాకమన+౫ అవనమన- కవనంబువ 

లెక = లత్నీపతిశై ణామనుకో కవిత్వమువల్కె ఆశయము =స్టానము-- 

అభి పాయము, అతియశము = అతికీ క్రికలకె, విష్థుపద్యంబుల మైకా =విష్టుపదీ 

నదీజలములచేత __. విష్ణువుమోందిపద్యముల చెత క్ర (ఫమదావహము = సంతోష, 

(పదము. 

గ. ఇతి విమాన మితర త పరిస్పందయళ సానందమ్, 242 

వ. బని విమానము ఆవలనం గదలించుకొంచు నానందమున. 

ఆన చ తిర్భమునీం వర నము, 0 ౧౦ ద్యవిర్జ్య 

(ఆనండత్రీర్థ్ణ మనీం దులు---వీరు. పాకకస్నే త్రమున నువనూరున- చె ద్వ్వెశ 

మతస్థాప పకుకై నుధ్య్వమఠస్థులెన మధ్వాచార్యులు.) 

-ఈమతము- జీ వాతృపరమాత్మే లు వేబువెయై, పరమాత్మే యనెడుసర్వేశ్వ 

రుడు అన్ని విధముల తనకు తా నే భోగించువాం జౌటవెత తాను భోక్త క అని 

యు జడజీవాత్తలు లేనచే భోగింపందగినవి యవుటచే అవి భోగ్యములు అని 

యు నిర్గ యింపంబడియుడి చె దై ఏతే నుతేయు. 

వృ రజతవీళఫురం నను కాంచన 

(శీయవిదం నవాకే మహదద్భుతం 

ఇ్రహవసకా శుభరీతి రహో బుధః 

పరనురోాగతవీవ విరాజ జే! 948 

అ. రజతపీఠపురం = వెంజిపీఠముగలది--సుసనూరు, నను=నిన్య్మా కాంచన 

శ్రియం=బంగారు కాంతిని - ఒకవిధమైన కాంతిని, వవాతే = వహీంచుచున్నది. 
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ఇదం= ఇది, మవాదద్భుతం= నుహోళ్చర్యము; ఇవా=ఇక్ళ్కు_డ, వసక్ =వసించు 

చు,శుభరీతిః = మేలె నయి త్రలిగల- "మేల నవిభముగల ,బుధః= జ్ఞాన, పరమరయో 

గఠఏవ= శేవ్ధమెనయోగము చేత శో స.-బహంాగా ఇనుమునం దుండునట్టివాడుూగా 

నే విరాజతే= పకాళించుచున్న వాడు అహో=ఆశ పర్వము |! 

తా. తెండితోడిది బంగారుకాంతి కలదిగానుండుట ఆశ్చర్య మేగాక, అం 

దు ఇ త్తడిపలెనుండు నొకండు ఇనుమూ నేయుండుటయు ఆశ్చర్య మే. ఇట్లు 

ఈనుపనూరు ముల నరీతి తోనుండునదిగాక, అవాయారియందు ఆనందతీర్థులు 

అనుజ్జాని కుభమైనరీతితో పరమరణో౫ ముతోను (పశాశించుచున్న యతడు. 

శే, తాను దుర్వర్హ వీళ మోయెన, నూరు 

వర్ణనకు నెక్కు నారగీనువర్హ వ్ 

మగుచు, నదిగాక యోగమై శే మిగుల నెనంగు 

ర్రీత్రి నానందతీర్థుని $ రీతిపొసంగు. 

టి. దారుసువకరు (--వెండియూరు అని యిది కన్నడభాషావచార్థమ 

కలది.) అయోగ మై= ఇనుమును పొందిన దై _ోగమై= యోగముకలిగ్కి రీతిక = 

విధముతో--ఇ త్త తడితో. 

పునస్పళ"ఫఘం. — 

వృ! ఉచ్చ్చెర్సి ప్షజేందె ఏరమృ తాభిలాపా 

దాసేవితోభువ్యభిబాతకీ _ర రి; 

ఆనందతిర్ణా హ్వాయమతకళ్చి 

దన్వర్థయ న్నావిరభూన్ను నసీం దః॥ 244 

అ. ద్విజేందై = టాం) వాణుల చేత. పక్షీ శేష్టముల చేత, అమృతాఖి 

లాషాత్ =మోక్షమందు__నీటియందు అభిలాషతో, ఆసనేవితః= చేవింపంబడిన 

వా౭డై, భువి=భూమియందు, అభిజాతేకీ ర్హిః = వుట్టుచున్నయశ స్సు--అడు 

సుకలవాండైన, కళ్చిత్ = ఒకానొక, మునీంవః= యోగి ఆనందతీర్థావ్వా 
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యం= ఆనందమునకయిన గురువుఅనుపేరిని అ త=ఇక్కడ, ఉఆచేః=గట్టి 

శ్రా, అన్వర్థయక్ =సార్థపజుచుచు, ఆవిరభూత్ =ఆవిర్భవిం చెను. 

తా. పత్తులునీటికిగాను తీర్ణమునుగోరినట్లు బావాణులు మోక్షమును గోరి 

చేవించుచుండలా కీ ర్తిగలిగయున్న ఆనందతీర్థుండనుగురువు ఆనందముతోడ 

నుండు గురువనుతన పేరిని ఆపయోగపజచుట క్రై జన్మించెను. 

వముజుల న్లాఘి౨చుచు.__ 

తే, ద్వ్యిజన రావళితాపదు స్త వదత నణంప 

నమృతే మాసించి సేవింప శ నమితకీ రి 

నంది యానందతీర్థాహ్వాోశయమును సార్ట్ 

ముగ ,నొనన్సె నొకం డిట $ ముని వరుండు. 

స వా లక చు స క 

న జ ఆమ డేకి 
క కృశొనుః 

గ, అన్హుతాన దేవ మధాప్యదసీయదర్శ నానువ _ర్రినాముధు నాత 

| నానాంద్విజా నామపి*హవ ఆకర్ష ఫ్రంతౌమపచారాః, 245 

అ, ఏవం= ఇట్లు, అను తావత్ =అగులాక, అభానీ=వనను; అదనీయద 

రస్టినానువ ర్రిశాంజఇతనిసంబంధమైన దర్శనమును అనువ రించెడ, అధునాళత 

నానాం=ఇప్పటి, ద్విజానాం= బౌ) హృణులయొక్క_, బవావః = అనేకము 

లైన, ఆపచారాః=దు రాచారములు, ఆకర్ష ష్టం జౌం= వినంబడులగాక. 

వ, ఇట్టుండిన నుండనిము, ఇమ్మునిడర్మనమనువ ర్తించునిప్పటియి 

ప్పుడమి వేల్పులయపణారము లపారములు వినంబడుంగాక్. 

వృ॥ సతత మకృతె సంధ్య్యోపా స్తీ రభ్య_స్తశాస్త్త 

స్పవితరి గత బాల్యే కాల్యసంభ్యా ముపా స్తే 

తదపి భువి నమాన్యం మన్యతే ధన్య నున్యం 

త్యజతి విపతేహోనా త్సాధ్వసం నూధ్వసంఘః॥ 246 
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అ. మాధ్యసంధుః =మధ్యసంబంధులసమాహాము, అకృతసంధ్యోపా స్టీః= 
చేయయడనిసంధ్యోపాసనము గలదై, సతేతం= (పతిదినము, అభ్య స్తశా స్త్ర)ః 

=అభ్యసింపంబడినశా _స్త్ర్యములు గలదె, సపితరి= సూర్యుండు, గత బా ల్యేసతి = 

పోయినపసిత నముగలవాండ గుచుండగా- ఉఆదయకాలముమించిపోవలా, ) కాల్య 

సంధ్యాం= = కాలో-చిత సంధ్యను, ఉపా స్తేఊపానీంచుచున్నది; తదవీ= అట్లు 

న్నను, అన్యం= =ఇతేరుని, భువి = లోకములో, ధన్వ్నం౦ = ధన్యు.డైనవానిన్సి 

మాన్యం =పూజ్యునిలగా, నమన్య తే=తలంపదు, విహితహానాత్ = వేదవిహిత 

మును విడుచుటవలన, సాధ్వసం=భయమును, త్యజతి =విడుచుచున్నది. 

తా. ఇక్క_డిమాధ్వులు పాతసృంధ్యోపాసన చేయకయే యొప్పుడును శా 

స్త్రుము లభ్యాసించుచు పాం)తఃకాలము బోయిన వెనుక పాితస సంధ్యను చేయు 

చున్నారు. ఇదిగాక మణీయొక'ని6 గృ తార్థనినై నను మ తాంతరుండని పూజ్యుని. 

-గాందలంపరు. మజీయు వేదో క్షయ లై నసత్క_ర ఖై ననువిడిచి, పరలోక 

(పా స్తిలేమికేని భయపడరు. 

తే. నభము మొదటన రవిం గాంచుశనపుడ గాని 

సంధ్యవార్వరు ఇా స్రానుశేషంగనిరతి 

నయిన, నన్యుని ధన్వుని శ నయిన గొనరు 

మాధులుజురువో! విధివిహి 5 తాధషముల కె. 
ఠప్ 

ఖీ 

టి. విధివిపాత అధ్వములకె=వేదవిహిత మార్షములక్కె ఉణరుపో=లక్షష్ట 

"పెట్టరుగదా[ 

కించ. 

వృ గాయ తీం సవాసా జహద్భగ వతీం యజ్ఞోపవీతం త్వజకా 

ముంచకొకించ శిఖాం విర క్తఇవ యస్సం! పా _ప్పతుర్వా(శ మః 

ఆరూఢశ్చ తురంగయాన మభరూ హాహంత ! చేశాంత రే 

ప్వర్ధానా ముపసం(గహోయ విచర త్యేపో౭_ప్యవిగాపాంగురుః॥ 
అ. యః=ఎవ(యడు, అమో పౌం= ఈమాధులయొక్మ., గురుః=గు రువ, విర క్త 
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ఇవ= వై రాగ్యము కలవా(డువలె, సవాసా=వేగయుూగా, భ గవతీం= భ గవత్స 

రూపమైన, గాయ తీం=గాయ। తీని, జహాత్ =విడుచుచు, యజ్ఞ్య'పవీతం=జందె 

మును త్యజక =విడుచుచు, కించ=మజియు, శిఖాం=సీగను, ముంచకొ = విడు 

చుచ్చుగంపా ప్ర తుర్యా శమః=జ అవలంబింపంబడిన చతుర్ధ్యాశమమైన సన్నా్టా 

సముగలవాండో, ఏవః=అట్లి యికేడు, అభ యః=నిర్భయుండే, చతురంగ 

యానమపీ=పల్ల కీనికూడ, ఆరూఢః=ఎక్క్హినవా6 డై, అర్థ నాం=|దవ్యమయుల 

యొక్క, ఉపసం[గహాయ=సం[గహముకొఅకు, దేశాంత రేషుజ దేశాంతరము 

లలో, . విచరతి = తిరుగుచున్నా (డు. 

తా. ఈమాధ్యులగురువు విర క్షికల వానివలె సన్యాసి యైనను, గాయ తి 

విడిచినదేగాక, శిఖా యజ్ఞ పనీతే ములనుక్ విడిచి నిర్భయుండె పల్లకినెక్కి 

_వవసంపావనమునశై దేశ దేశములు తిరుగుచుండును, (ఇట్లు) సన్న న్రసించిన 

చాంయుకూడ వేదవిరుద్ధాచారములును జరుపుట ఆశ్చర్యమే అయ్యా ! 

నుణజియు, 

మంజరి. భగవతిగాయ[ త్రి బలుకై నం బలుక 

రుపవీతమునం బోంగు $ నొకశున వేయ 

రొకచెం[డుకై నను $ సికయందు నునుప 

రలవిర కులకు తుర్య్యా శ మస్థులంట ని 

ధనసమార్దనమునకకునె యెల్లదిశల 

కును జను'దెంతు రుశేక్కు_నం 'బల్ల కీల 

నవరికికా వెజివ రీశయననిలో వీరి 

గురువులు నిటులుండె 3 గుతిమోాజుం గ౦(దె. 

ట్ి కుర్యా శ్రము్థులు = చతుర్ణా శ్రమమైనస సన్న్యా సమన నుండువారు,ఉ 

కు_న్ = గర్వముతో, మజిల్ = చ మించిపోవునట్టుగా. 

గ. అహో | మహానేష వ్యామోహోో విదుపావువీ కలిమాహో 

తాల్ పశ్య! 248 

« 
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వ. ఆహో! కలినాహోత గముచే నీవుహా మోహము విద్యాం 

సులకును గలదు; గనువు! 

ఆ ది ం అన జర ఆవ ర చే 

వ యస్య క్యాప్ వీలోకళనే నవనసనం స్నానంబు ర్రైః స్యర్యు ౬9 

ఆ వదల సీ ఆగ రా _యస్యాన్నగహణెచనిష్కృతిత యాచాం[ దాయణంచోదితం 

ర, శ ఎట 93 +, కి [= 
తెన్య(పత్యుతే వాహనస్థితయ తే ర్లృప్టీర్విము క్త పదా 

అత్య కుళ్ళ అచు అద్య అ ల 

త స్యాన్నంచ సమ _స్త్పపాపహాదితి (ప తెత్ విద్వానవి! 249 

అ. క్వాపీ=ఎక్కాాడనైను యస్య=ఎవనియొక్క_) విలోక నేసతి=దర్శన 

ముకలుగలగా, సవసనంస్నానం=వ సి ముతోడిస్నానము, బుగ్రైః= పెద్దలచేత 

సృర్యతే=తలంపంబడుచున్నదో? యస్య= ఎవనియొక ్క, అన్న (గవా ణేసతి = 

అన్న ముతీ సికొనుటకలుగలా, నిషపాతిత యా జ్య పాయిశ్చి త్రనియమముతో, 

చాందా)యణ౦= (వతవిశేషము, చోదితం = విధింపంబడినదో? (పత్యుత= 

అట్లు గాదేని) వావానస్థితయ తేః = వాహనమందున్నయతి అయిన, తస్య=అ 

తనియొక్క_, దృృష్టిః=దర్శునము, విము కిప్రదా = మోక్షపదమో? తస్య 

అన్నం౦చ=జఅతేనియన్నముకూడ, సను సపాపవ్యాత్ =సకలదోషవారము, ఇతి = 

అని, విద్యానపీ = పండితుండుకూడ , (ప్ర ల్యేతి =నిశ్చయించుచున్నాండా. 

తౌ. యతియెనను వావానమందుండంగ చూ-చినయడల , సచేలస్నానము 

చేయవలయుననియు, ఆతనియన్నము తిన్నయొడల ఆహారనియమముగల చాం 

దా)యణ(వతమను పాియళ్చి త్తమును చేసికొనవలెననియు చెప్పెద రుగాని, 

అట్టి వానిదర్శనము మోవ్ష[పదమనియు అతేనియన్న ము సకలవోషహరమనియు 

విద్వాంసుండుకూడ నిశ్చయించుచు భి) మపడుచున్నా(డు. 

తే, సవసనస్నాన కారణం శ బెవనిం గనుట 

కశినచాంద్యాయణ వత $ కారణంబు 

నెవనియన్న ము దినుటను + నెందు శా స్త 

మట్టి యెకిరింత వై నెక్క్కు శ్రయతిగుజించి. 
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తే, ఎక్క_సక్కెము గనునట్టిశయెక్కిరింత 

యెక్కి_యును నున్నయతింగన్న శ నెసంగుము క్తి 

యన్నమును దిన్నం గలుషము 4 లన్ని యణంగు 

నంచు వింద్వాను:డును నిశ్చయించు నిచట. 

టి. సవసనస్నాన=సచేలస్నానమునకు, ఎపనిక్ = ఏవానానమెక్కియున్న 

యతిన్సి ఎకిరింతే_ ఎక్కి_రింతే = వావానము, చాందాయణము=(పాయళ్చి త్త 

ముక ఆహోరనియతి గలవత భేదము. 

గు పశ్య తావత్క_లికాలనర పాలస్య గృహ స్టేషు (పచ్యేషం ఫి కీ 

షు పకుపొతంచ. 250 

వ. చూడు; కలికాలమనెడివీతిపాలునకు గృహస్థులందు ద్వేష 

మును భికకులందు పకపాతమును గలిగియుండుట. 

వృ॥ ఇిమోం కష్టమటంతి కుకీ భృత యే పాడా గతె౯తేశయం 
లు యా శ్చ 

ఇగ కి త్యాచ్చన్నాళ్ళిథిలై పమైశ్చ గృహిణో జీసైగ్బ సేం బేర 

రాజత్చూక్ము పటా (పశ _స్తశిబికారూఢా గృహిభ్యో= న్నదా 

గాంవవ్యూహదృ థమ శే స్టితిభుజో ధన్యాహిసన్యాసినః॥ 251 

ఆం, గృహిణః=గృహాన్గులు, కుక్షి భృతయే=పొట్టనించుటకై , భక ం=బెచ్చ 

మునుగూర్చి, అటంతి=తిరుగుచున్నారు, కష్టం= అయ్యో [ పాడా=కాళ్లను, 

గతెః==నడలతో, నేశయంతి=కస్టపణచుచున్నారు,. శిథిలై ః=చినింగిపోయిన, 

పమెళ్చ=బట్టలతోను, ఆచ్చన్నాః=కప్పంబడినవా రై, జీరే=శిథిలమైన, గృ 

కాదంటు, శేరతే =శయనించుచుశ్చా రు. సన్యాసినః = సన్యాసులు, (పశ 

స్తశిబికారూ థాః= పఖ్యాత మైన పల్ళికల నెక్కినవారై, రాజత్భూక్షుపటా8= 

(పకాశించుసన్నవ_స్తఎములు గలవారై (గావవ్యూవాచృథే=జాలసమూహ 

ముచేత ధృఢమైన, మరే=మఠమందు, స్టితిజాషః = వాసముగలవారై ) గృహి 

ఛ్యః= గృవాస్టులకు, అన్న దాః= అన్న దానము చేయువారు ధన్యాహి = కృ 

తార్థలు దా. ' 
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తౌ. ఇక్క_డివారు గృవాస్థులెనను, పొట్టనించుటకై. బిచ్చమెత్తుచు అక్క. 

డక్కడ కష్నముతోందిరుగుచు, చినింగినబట్లలుకటుకొని, శిథిలమెన యిండ్లలో 
ఉం ర చ a య 

నుందురుగాని , సన్యాసులు సన్న పువ స్త్ర ములుకట్టుకొని పల్లకీల నెక్కు_కొని 

తిరుగుచు, జాలకట్టడపు గట్రిమఠములలో నివసించుచు ధన్యులుగా నున్నారు 

గదా? 
© 

చ. నిరతము జీర వ స్త్రృము అశనిషమున౯ా మొల జుటి పాటకె 
లం ౨ లు టు ఓర 

తిరిపముతె _త్తిపాదములుశతీంపులుతియ్యుచు గండ్రయిండ్రయం 

దరతి* బరుండుచుందురు గృశేహసులు, భిక్సులావారికితు రో 
ల రు లలి 

గిరములు శాల్వవల్వ దృఢ గేహము నాహము దామువాడుచున్ . 

ట్. అనిష్టమునక్ =ఇష్టములేమితో, గండ్లయిండ్ల యందుక =బెందలతోడి 

యిండ్లలో, అరతిక =అనిప్టముతో, వారికీ =ఆగ్భవాస్తులకు. 
య (=) వ్ 

అన్యచ్చ అ 

వృ॥ అనభ్యస్య వేదా నహో వా_స్తృవాడా౯్ 

పఠంతేః స్ఫుటంయే బతే తన తసాః 
| ర్లు ల థి 

అధి శా ననాదృత్య త దృృత్యపూజా 

పరాణాం నరాణాం పదంతే భజంలే! 252 

అ. యే=ఏ, ఏతన్నతస్థాః = ఈమా ధ్వమతేస్థులు, వేదాక్ = వేదములను, అన 

భ్యస్య=అభ్యసింపక, అహో=ఆహా ! శా స్రవాదాక్ =కా_సవివావము 

లను, స్పుటం=చక్క_లా, పఠంత8=చదువుచుండువారు, బత=అ యో్య్యూ! త్రే_ 

వారు, అధీశాక్ = పభ్ళువులను, అనాదృత్య=ఆవరింపక, తవ్భ ఎని నూజాప 

రాణాం=వారి పనివాండయొక్క_ పూజయందు పట్దుగల,నరాణాం=నరులయొ 

క్యు పదం=స్యానమును, భజం తే=భ జించుచున్నా రు. 

తా. ఈమాధ్యులు వేదములునువిడిచి శా స్ట్ర)ములను చదువుట, | పభువుల 

ను విడిచి వారిపనివాండను పూజంచువాం[డ పాదము ల్మ్యాశయించుటయు! 

గలవారుగా నున్నారు. 
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మటియుక టి._ 

ఆ. వేదములు త్యజించి గీవాదశా _స్పృములు ప 

రించి యావుతను + అంచ కకట 

(పభుల విడిచి నడచి 9 _పభుభ కులకు భక్తి 

పరులనఠులపదమె $ సరి ఛజిర్య తు. 

కించ. 

వ్భ॥ ఏ కాదశ్వ్యాంకాలయోర్డోమహానా 

చేపామగ్ని శ్లాకిక త్వం యడాగాత్: 
జయ ట్ర 

తస్తా దెపాంవ్యర్థహంసానిన్నతే $ 

స్యాదుత్కృస్ట్రః పిప్పపశ్వాదరో౭_పి॥ 258 

అ. ఏషాం=ఈమాధ్వులయొక్క అగ్నిః = ఆవావనీయాదియస్ని, ఏకాద 

శ్యాం=ఏకాదశిలో, కాలయోః=పాి)త సాయం కాలములయందు , జూన 

హానార్ =సహోమమునువిడుచుటచేత, లౌకికత్వం = (ప్రకృతాగ్నియగుటను, 

యశ్ =ఎందువలను, ఆగాత్ =పొందెన్యో; తస్తాత్ = అందువలన, వ్యర్థహింసాని 

వృతె్య్యె=నిస్సలమైనహింసనువానుట కై) ఏసూం=-ఈమాధ్వులకు, పిష్టపళ్వాద 

రోపి=మట్టిముద్దతో చేసిన పశురూపమందే. ఆదరము కూడ, ఉఊత్క్భృష్ట్రం= 

మేలై నదిగా,స్యాల్ =అగును. 

తా. వీరు తమతివిధహోమాగ్నులును చేకాదశిలో [పాఠ సాయంకాల 

ములలోను విడిచి'పెట్టుట'-చేత అవి సామాన్యాగ్నులయ్యెను. అని అందు పశు 

చు దేవ తాంగీ కార్యము కౌదనియు, పిస్థపశు వే చాలును అనియు ఇస్టపడిరి. 

మణియు్ను 

జే. ఒగిని చేకాడకినిణాలేహోమమెడలి 

యన్ని హో, త్రముపాకృత $ మైన నడలి 
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వ్యర్గహీంసకు నాడిగనట.శకరివీరు ... . - . , 
లీ పల రద . 

దక 
Pa 

పిష్టప వునె గొనుదు రుశత్కృష్టమనుచు. 

పిశా్యవసు; 

౫. కిమరే కేశవభ కి! పకర్ష వీపానపి విపాాళలాదూపషయసి శుదా 
జక స థి 

కిల నుధ్ధ్దసిద్దాంతే నిషా నామియంహృదయంజరీవారీతిరితిః. 254 
అ - ' 

వ. ఏమిరా? రమేశ విషయభ క సిక యదిపుుల వి పులను౯ దూ 

వి “ay 3 9 వ్ 
అదను! పరిశెంద్లు లై నయీమధ్వసిద్దాంతుల్మక మము హృద 

యంగమము గదా. 

వృ॥ ఆ బాలస్థవిరం స్థిరం వారిదినే శంద్టోపవాస వతం 

నిప్పృతూవా మహర్షివం విజయ జే నారాయణారాధనం 

జాఘ్యాభాగవ తేముభ_క్షి రధికా (శ న్ధా చ యేపాందృథా 

జా స్తేస్వీయగురూది తేన చరితంసా ధ్వేషుమూ భ్వేషుకిం! బకర్ 

అ. యేషాం = ఏమాధ్వులకు, ఆబాలస్థవిరం = చాలురు మొదలుకొని వృ, 

ద్ధులపర్యంతము వారిది నే= ఏ కాదశియందు, స్టిరం =దృఢముగా, శుద్ధోపవాస(వ 

తం=శుడమెనజ పవాసముతోడి వతిము; అవారి సంజ! పతిదినమును, నిష్ప౪త్య్యూ 

ధా mE ది వ 
వాం=నిర్విఘ్ను ముగా నారాయకణారాధ నం=నారాయకార్చృనమును ; భాొగన 

తేషు=భగవవ్చ కులందు, క్లాఘ్యా=కొనియాడత గిన, భ_క్తిః=భ క్షీ యు, న్వీ 

యగురూదితే= తనుగురువువేత చెప్పబడిన) శాస్త్రే = శా స్రమందు, 

దృథా=చృఢహై) అధికా = అధికమైన) శద్దాచ=పట్టుదల యును విజయ 

తే=ప) బలపడుచున్న ది. ఏసు= ఇట్టి, మాధ్వేసు=మాధ్యులయందుు సాధు= 

నిర లమెన, చరితం=వరిత 9 ము, నకిం=లేదా ? 
వారీ దా 

తా. ఈమాధ్వులయందు ఏకావశీదినమున చాలవృద్ధులతో కద్దోపవాస 

మును దినదినము నిరాటంకముగా నారాయణార్చనమును, భగవద క్లులవిష 

యములో భ క్రియున్కు గురువాక్యములందు శిద్ధయు,నుండుటచే వీరినడవడి 

మంచిదేక దా? 
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వ్పీ ఆబౌలముపవృద్ల $ మాహారిదినవముల. 

బరిశుద్ధము పవాస$( వ్రతము నుందు 

(పత్యహమును నొకశ| పత్యూహమును లేక 
నారాయణారాధశేనము నొన రు 

తమభఖాగభేయమం+చు మహాను భావ్రల ర 

భాగవతుల నతిశేభ క్రిం గొల్తుం 

త ముగురువులయొద్దం + దమిం జదివెడిశా స 

ములయందు (శ ద్ధ మిశక్కిలి ఘటిం్యతు 

ఆ. కనుక నింకను చేది $ కావింప నింపకా 

నుండనట్టి దదియొశీకండునుండ 

దాతితీతీచమూడ 1 నమ్మాధ్యులందును 

వారింబోనివారి * నేరిజూడ,. 

టి. ప్రత్య్యూవాముజ ఆటంకము, భాగ ధేయము=భౌగ్యము, ఇంపకాక్ = 

ఇంపేగా. 

[ ఏతద్దురూణాం పునర్యతీనా మేపూ మాకలితదోవవై ధుర్యా 

వషాశుభ చర్యా. 256 
వ. మజియు పీరిగురువు లై నయతివరులయు. చరితము విదూరవి 

ధురదురిత మె యున్న యది. 

టి. విదూర విధురదు 5 ము= చాలాదూరము తొలలిఫోయినదోవములు గ 

అదె, వై ధుర్యము= =అభెవము. 

వ్భ॥ దనుజభిదభిపు. కె స్తత్పురాణావలోకై క 

పునరపహతి మోహాః పుణ్యతీర్థావగా హై లౌ 

భవకథనవిదూరై రృృహవిద్యావిచారై 

తేణమివయతివర్యాః కాలమే తేనయంతి। 257 
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అ. దనుజభిత్ అభిషేక ౩=రాక్షససంహోరకుండై న వారియొక b+ అభిషేక 

ములతోను, తత్పురాణ.అవలో కై 8= అతనిపురాణము లైనఫాగప థాదులు దూ 

చుటలతోను, ఫునః+అపగతమోపె = మబిిమటి ,తొలలిపోయిన అజానము 

లతోను, పుణ్యతిర్థ (అవగా హెః=పుణ్యతీర్థ ములషస్వానములతోను, భవకథ 

నవిదూ రై $= సంసారవా _రలకుదూర మైన, (్రవ్మావిచ్యావిచానై॥ = = వేదాంత వి 

చ్యావిచారములతోను, ఏతే= ఈ, యతివర్యాః జయతి _శేష్టులు, “కాలం=యా 

పజ్జీన వకాలమునుక్ కుణమివ=నిమివ "కా లమువలె,నయంతి = కడపుచున్నాారు. 

తా. ఈమాధ్వగురువులు భగవంతుని కఖిే సేకముచేయుచు, ఫెగపతా 

దులుచదువుచు, తమయజ్ఞానములను పోంగొట్టుకొనుచు, పుణ్యతీర్థ స్నానములు 

చేయుచు, సంసారమనువా ర్తయే మానివేదాంతశా స్తములను విచారదించుకొం 

చు, కమయాపజ్డివకాలమునుక్ క్షణమునువలెం గడపుకొనుచుందురు. 

మ, అనఘు శ్రీక్ణపవి తగాతు లయి ముశీఖ్య( బహ్మవి ద్యావిచ 

తణుల ల చ| భ కియు క్రముగ నిగీచ్చల్తామెయర్చిం( తుమ 

జ్ఞనములత్ప్రతి పాదక ౦బు లె మహాో$(శ ద్ధ౯ బురాణంబు లుకొ 

గనుచుం (| డెప్పుడు-బెపమొొప్పరువినం న గానై ననయ్యాయ 

తుల్. 

టి. అనఘుల్ = పాపరహితులు, నిచ్చలు= ఎప్పుడును, అయ॥ోయతుల్ = 

ఆయాయతులు. 

“.యదపి తదుపరి త్వయాదూపణ ముపన్య స్త సంతదవిముదపి హిత 

హృద యేభ్యోభ వాదృ శేభ్యవ వరోచ తేనతుగుణగాంహిభ్యః.258 

అ. యదపి= ఏదియెనను, తదు పరి=వారిమో6ద, త్వయా జనీ చేత దూవ్న 

ణం=నిందించుట, ఉపన్య స్తం=ఊపన్యసీింపయడినదో, తదవీ=అదియు, మద 

పీిహితవృూాదయేభ్యః = అజ్ఞానము వెత కప్పంబడినమనస్సుగల, భవాదృ శేభ్యః 

ఏవ=నీవంటివారికే, రోచతే =ఎఇన్ట్రమగుచున్నదది. గుణా) హి భ్యః=గుణమ్ముగ 

హించువారికి, నకురోచతే=ఇన్టముకాదు. 
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వ. వీడి వారిమోంది నీమావణ ముపన్వసింపంబడిసదో, ఆయది 

యు సమదహృదయు లై "ఆ ననీయట్టివాగి కే కాక, గుణ! గవాణ 

కారులకు రుచించునదియ కాదు. 

వృ॥ త త్త ద్రేశనివాసి శివ్యనివవాతాంణాయ గుర్వాజ్జ యా 

సందారాకుము . ఏవ విందతి యతి లే స్పై ద్యాహనం కాతుతిః 

దత్తం విత్త మశీష మా స్తీకజనే. న్రత్యారి ని త్వౌర్చనా . 

సాత్కృృత్య స్య సయ మస్పృశళవసతిచేన్నించా స్తికిం "తావ తా॥ 

అ. తత్తత్ ...(తొాణాయ=ఆయా దేశములందు నివసించు శిష్య సమూవాము 

యొక్క_ రక్షణమున కై, గు ర్వాజ్ఞ యా=గురువునాజ్ఞ చెత, సంచారాక్షమః= 

సంచరించుటందు అశ కుండెన, ఏవయతిః = ఈమాధ్యగురువు, వాహనం = 

వాహానమున్సు విందతి చేత్ =| గహించుచున్నాండేన్సి కాక్షతీః = ఏమిహాోని , 

ఆ స్థీకజనె $=ఆ స్టీగలవారిచేత, దత్తం=ఈయంబడిన, అశేహం = సకలమైన, 

ని త్రం=ధనమును, జె శ్యార... సార ర్య వస్తువులు దెనదినారాధనకై 

సత్కరించి, స్వయం= తాను అస్పృశక = తాశక, వసతిచేత్ = ఉన్నా. 

డేని, తావతా=దానిచెత, నిందా=దూషణమ్కు అ స్లీకిం+ఉన్న్రదా ! 

తా. సన్నా్యాసిమైన ఈమాధ్వగురువు తిరుగ శ క్ర్లెక గురువు నాజ్ఞ్య గొని 

శిష్యుల నుపచేశాదుల చే నన్ను గప్ నాంచుటకై జీళాలు తరుగ పల లక నెక్కు 

కొనుట యేమితేప్పు గ ఆస్తి గలశిష్యులు నారయారాధనకై యిచ్చినధ నమును 

తాను తాంకకుండుటపవలన నింద యేమి ? 

శా, ఆయా బెశని వేశ శివ్యత తిర$ యొర్ధంబు గుర్వాజ్ఞ జే 

వేయే తేర నశ కు లె యతివరుల్$ వృద్ధత్వవుం దెప్పుడే 

నాయోా రెక్కు_డు నక్కు_డుకాగొదునయేశను రిం పకర్గంబుదై_ 

'తేయారాతిసమర్చ నార్గ ముసభంశదీయం గోఆజంకేమీయా | i 
జీ. కే, ఎక్కుడుక్ ఒవాపానమును, ఎమ్కడుక్ = ఎక్కలాా నే, దైతే 

యారాతి= విష్ణువుయొక్క. 
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కృ శానుః.___ 

వ్భ॥ స్వామిని వినియు-కా నాం 

స్వత్వే నానధ్యనస్య తాం యతినా । 

కష్గత్యం యత వ్రన్నత్వేం 

(పత్యవయం త్య తద్భుజశ్చ కుత$ని 260 

అ. స్వత్వేన=తనదిగాా అనధ్యవస్వ తాం =నిశ స్ప యింపనివై , స్వామిని=స్వా 

మివిషయమున, యతినా=యతియెన గురువుచేత, వినియుకానాం=జటఉపయమొో 

శింపంబడిన చై నవానికి, యత్యన్న త్యం =యతియన్న మగుట, క్వత్యం=ఎక్క. 

డిది? తద్భుజశ్చ = దానిభుజించువారును, కుతేః=ఎట్లు, అత = ఇక్కడ, 

(పత్యవయంతి= కా పాడుకొనుచున్నారు? 

తా. ఈ మాధ్యయతులు స్వామికి వినియోగపజిచినయన్నాదులు యతి 

యన్న మగుట యెట్లు? దాని భుజించువారును అపవి[తులవుట యెట్లు? 

ముణటియ,___ 

తే, తనదియంచు నధ్యవసించుశ దానిన కద? 
స్వామికి వినిరోకాగించున 3 జా; మ జెట్టి 

యన్నమది యతియది యని $ యెన్న నాం 

దా? యదె యుపయోగింతు శే $ రై ననమ్లి. 

టి. అధ్యపసించుడానిన=నిశ్చయింపంబడుడాని నే, వినియాగించునది=ఊప 

యోగపణుపపలసినది. 

గ| వలేన ను తాంతరస్థా అపి మఠాధిపతయో యతయో ఇ్యా 
ఖా తాః | 261 

ఇదం చావధేయమ్॥ 

“ వ. ఇందువలన మతాం తరన్గు లె నమకఠాధిపతులును దోషదూ 
వీతులు గారైరి, 

15 
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ఇదెయు నవధానమున ఏనునదియ. 

వృ॥ యది కతిపయె జా త్వాలస్యా ద్యథాసమయం ద్విజాః 

బత నతనుయుస్పంధ్యో పాస్తిం భనివ్యతి కిం తతః | 

నిగమచరికా నంగీకారోహి దూవణ మంగినా 

మశ కనవశాద్దోపాయైపాం నజాత్వననుప్తితిః॥. 262 

అ. కతిపయే=కొందలు, ద్విజాః=మాధ్వ బావాణులు, ఆలస్యాత్ =మం 

దబుద్ధి చేక, యథాసనుయం= కాల ముతేప్పక, సంధ్యోపా స్పిం=జసంధో్య్పాసన 

మును జాతు=జఒక ప్వృదైనన , నతనుయుః యది=చేయశేని, బక =అయ్యో ! 

తతః= దానివలన, కీం భవిష్యతి =ఏమి కాగలదు? అంగినాం=మనుహ్యూలకు, 

నిగమచరి తానం గీకారః= వేదప్ఫతాంతముల నంగీకరింపకపోవుట, దూవణం 

హీ =నింనకచా? ఆశకనవళశాత్ =అశ క్తివశయుగ, అననుష్టి తః=అనుష్టింపక పో 

వుట, ఏపాం=పీరికి, దోషాయ=దోషముకొణకు, నజాతు =ఒక ప్పుడును కాదు. 

తా. ఈమాధ్యబావాణులు కాలము తేప్పక సంధ్యోపాసనమును, చేదా 

ధ్యయవమును చేయకపోవుట నింద్యమే మైనను వారివారి శ శ్రీ హీనతేవల్ల 

వారువారు చేయకపోవుటచే వారిని నిందింపరాదు. 

ఆ. కొంద జం దశ క్రిీనిం దజి దప్పక 

యున్నక ర్మచేయ$ కున్నం గొదువ 

యేమి? స్థా ర్మశెతశమేకర్మయు గాని 

కొనక యునికి దోపశేమునకయునికి $ 

కించ. 

వో] “పంథాన నునురుంఛానః 

" పితాదే రై్నవదువ్యకి ”' 

ఇతిస్టృతి మధి మానే. 

శేపాందోపో హి దుర్వచః॥ 268 
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అ. వి_తాదే=పిత్ఫపి తానువా పభృతులయొక్క, పంథానం=మార్హ మును 

అనురుంధానః=అనుసరించువత (దు, నదువ్యు త్వేఐ=దూషింప( బడే శుడయ. 

ఇతి=అన్సి స్మృృతీం=స్మ తిని, అధియా ః=అధ్యయనించువారి చేత, ఏ షాం= 

వీరియొక్కొ_, దోషః=దోషు ము, దుర్వచోహి =పచియింపలహాడనిది కదా ? 

తా“ అధ్రశ్యం వీతురాచారో ,_గావ్యా స్ప ల షక కోలాగతకః ** అను 

స్మృతిని "దెలిశనవారు కమపి వీళృపి తామహులవంశా చారములను వపదలనివారు 

ఈమాధ్య(బావాణులమశానుగతే మెనమేకాదశీ హోమహోనాదిని దోషము అజ్ రా 

"గాంజెప్పం దలంపరు. 

మటణి యు... 

క. షితాచారము చేకొని 

సో, తారుం డగునతండు 4 దూపణమునకుక్షా 

బా తుండుకాం డన, పీరును 

వితాచారమె కొనిరను+ వేక్షున పేషన్. 

టి. అనుపేక్షక్ = =అ శ్రద్ధ చేయమి యందు, అపేక్షక్ =అఫిలాహతోో. 

గ॥ ఇతి విమానం దూరత సృమానయక పరితో దృష్ట్వా! 264 
వ. అని విమానమును దూరమున సవూనయించు కొంచుం 

“లయం గనుంగాని, 

వృ! గాసావహాతార 

ఏీక్షోన్య (1 పతిబేశం 

వీలతుణశా ఏవ హంత! లత్యుం తే॥ 265 

అ. (పతి దేశం=దేశదేశమందును భాషావేపాచారెః = భావనల వేవ 
ముల ఆచారముల చేతను భూహాదిఫి; = ఆభరణముల చేతను, విలక్షకాః = 
వేటువే-టవ, పూరు షాశ్చ=ఫురుషులును, యోహెశ్చ = న్తీీలును లక్ష్యంత 
ఏవ= =కనంబదుచు నేయుచ్చ్నా రు ! హంత =ఆహో ! వీక్ష స్వ=చూడు ! 
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తా. అక్క_డక్కడి స్తీ పురుషులు భావచేతం గాని, వేషముచేతం గాని, 

ఆచార ముెచేత గాని భూహణములవేతంగాని, ' వేటువేజుగా క నంబడుచున్నా 

రు. చూడు. 

క. "వేవఏశేసాచారపి 

"నేపషవిభూపాఏవిశేపశే చేమువీ. భాపా 

శవవిశేషములం బురువ. 

ఇయమోావలును విచతుణుల్ప $ ముద్వీవీ,౦పన్ 

టి. వేప... శేముపి.క" = వేపాదులయొక్క_--బుదియందునుు కౌపాశేవ 

విశేషయులక్ = ఫాషలమొక్కు అశేసమువైన విశేమములందును, సముద్వీ 

నీంపక =చక్కృాయా చూడగా, విదక్షణులు= నేర్పరులు, సమువ్వీక్షీంపక్ = 
చూడ గా. 

కృ ఖాను; టా 

౫॥ సఖే! వీకుసే స్వతి మావ్రూచః! కింతు సత్వర మతి. కామ! క్రీన్ణ క్ర 

ల్పజనా నిమా౯ా జగపడాన్ ॥ 266 

జా. 

చెప్పకుము. కింతు = మళేయు, సత్వరం = శీ భుమా, కీశకల్పజనాక్ = 

వానర పూయు లై నజనులు గల్క ఇమాక్ జనపదాక్ = ఈదేశములను, అతి 

_ ఆామజ= దాంటిపోవుదము. 

కృశొను(డు. 

న. వయస్యా ! ఉద్వివీపకు మనకు. మటి ఈ(( రోంతులవలె 

జనులు( గలజనపదము లను త్వరగా విడిచి కడచిరా! . 

వృ!చం[డాలోక చయాంధ కారభర యో శ్చాంపేయకింపాక యో! 

రాజత్కు_ం౦డలిరాజరాజిలక రోా రాజీవధత్తూర యోాః | 

=-ఖ్రల్రో ,-కిలలోక కాక కులరోాః టీ.రార్భ వాంధోోగ్టరివ 

అ. సఖే = స్నేహితుండా, వీశ్ష "సే సతి = చూడుమని, మాఅవోచః = 



సటిప్పణాంధ్ర ధ్ పద్య టీకా తాత్స క్వేతివాససహితము. 229 

వ్యక్తం పండితమూర్జ యో స్పమద్భశో (వాత్యా ఇవాత్యా 
అమిోా॥ 267 

అ. చం దాలోక చయ-అంధ కారభరయోః= వెన్నెలసమావామునకు అంధ 

'కారసమూవ్హామునకును, చాంపేయ-కింపాకయోః =సంపం౫లకు ముషి ప్పి చెట్లుకోను, 

రాజత్కు_ండలి రాజ- రాజిలక యోః=(పకాళించెడుసర్ప రాజునకు తుచ్చసర్పము 

నకును రాజీవ_ధత్తూరయోః= తామరకు=ఊమె త్తకును, 'ఖేలతో్కోకిలలోక-కా 
కకులయో3=ఆడుచుం డెడు కోకిలసమూవపామునకు కాకళలసమూవామునకును, 

శీ రార్టప-అంధ్యో -రివ=పాల సమ్ముదమునకు నూతికిని ఐలె,పండితమార్థయో:= 
పండితులకు మూర్జులకును, ఇవా త్యాః=ఇక్క_డివానరై న, అమో వాత్యాః=-ఈ 

యవి వేకులు, సమద్భశః=సాటిని జూచువారు. ష్య క్షం=ఇది స్పష్టము. 

తౌ. ఇక్ళదియవి వేకులు చీకటితో 'వెన్నెలకును, ముష్టి చెట్లతో సంపెంగ 

చెట్లకును, నీచ్చుతాంచుతో సర్పరాజుకను, ఉమ్మె త్తతో తామరకును కాకుల 
తో కోకిలలకును, చావితో పాల సము దమునకునుప లె, మూర్దులతో పండితుల 

కును సాటి చూచువారుశా నుండుట స్పష్టము. 

సీ శొరదచందునిగీచందిక కై వడిం 
౫~టికచీశటిగమి $ గాంచినట్లు 

ఇంపుగ సొం పగుశేసం వెంగ కై వడిం 

(గించుముప్టిని సమిశతీ.ంచినట్లు 
వీలశాయికులభూము. $ డల శేషుకై వడి 

నీచును | దాంచును 1 జూచినట్లు 

శరిముళసద ౦బు * పద ౦బుకె వడి 
ఆశీ శా గా 
గత్తునుమ్మె త్తు స్ట గన్నయట్లు 

"తే. కోకిలకులముపోలికం *$ గాకికులము 
కలక వారాళిపోలికిం 4 గెలినినోయి 
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దలంచినట్లు మూర్తుల. బండిగీతులనువ తెనె 

తలంతు రపివేకు లకట | యీశేస్థలము వారు. 

ట్ శారదజశర త్క్కాలసంబంధ మొన) డ్రించు=నీచమైన, బిలకాయిజ= సర్ప 

ముబయొక స నీచునుజ నీచమైన, సద్మంబు=గృహమైన, కలశ వారాశి=పాలసం 

(దయుయొక్ళొ_ , కెబని=[సక్కు_లోని, 

విశ్వావసు? ___ 

Xi ఒబుక్య(-ో వివవాన ము పాన య౯ సానందంసాంజలీబంధంచ 

అ. ఉ పొనయక్ =కొనివచ్చుచు, స-+ఆనందం=ఆనందముతోో. 

పిళాషనసును. ___ 

వ. అంగీ కారనూచన నుయినయోంకార సువచనము నచియించి 

రయెదుభం దనునిమానమును మజులించుకొనుచు నానం 

దముతో, అంజలీబంధముతోను. 

"వేంకటాచల వర్ణనము. 

(| శకట 

అ శేకదోహయులను సరిత్యోజించునది. అనువ్యుళ్స త్త స్టర్ణయుచేత ఈ కలియుగ 

మున జేంకటా.డలమనియు ; నృిషభాసురుండు విష్ణ్రువునుగూర్చి తపన్సు చేసీ, 

అతనతో యుద్దము కోరి, చకాయుధముచే వధింపంబడి, వై కంఠమును పొంది 

నందున ఈ కలియుగమున వృషాచలమనియు ; అంజనాదేవి పు తార్థమై తప 

న్ఫుచేసి, _పత్యక్షమైన ఆ వేంప శుశ్వరునివలన వానుమానుని నం 'తౌనముగ ౪ 

భించినందున (లే తాయుగ మున అంజనాచలమనియు ; ఆది శేషుడు ద్వారపా 

లకుండుగ నుండీ బాయుజేవుని అడ్డగించుటచే, అతం డతికోపముతో వీచివీచి 

ఆపర్వత మునుకూడ ఎగురంగొట్టలగా, ఇతం డాపర్వతమును చుట్టుకొని కాపా 

డుకొనుచున్నందున  ద్వాపరయుంగ మున శేషాచలమనియు ; (పఖ్యాశమై 

యుండునది.) 

(శేషా బము = శేషానలము. ఈతిరుపతిపర్వతే ము.--వేంఛకటపతి =అని 
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పృ॥ సురభితమ తమాల స్తోవముపుష్య' దసాల 

(పకరతిలక సాల (పపషుసుష్షుదుజాలః | 
LC రె 6~ 
(శిత నసమవనళీల శ్లీ శ లీలానుకూల 

క సేేవ్నుతా ప p శ్చిధిలితభవమూల స్పెవ్ష తాం శెవశె లః॥ 269 

అ. సురఖితమ-తమాల- సోమ -ప్రువ్యుత్ -రసాల- (ప్రకర-తిలక_సాల_పన్ధ - 

సుష్టు_|దు-జాలః = అతిపరమళ మగల -కానుగలసయూా పామును- పెరుగుచున్న- 

తీయమామిళ్ల సమావామును - ఏీపెలు మొదలు - (కేస్టములై శ_మంచి_శెట్ల- 

నమావాయును కలదియు, (శిత-సమసవ-కీల = ఆ శితులను-సంరకీ ంచుకే- 

స్వభావముగాం గలదియు, (శీశ-లీలా-అముకూల; = (కీనివానునియొక్క_ - విలా 

సములకో_తేగినడియు, శిథిలిక _భ ప- మూలః=విచ్విన్నముచేయంబడిన సంసారము 

లయు- లేక పాపములయు- కారణములుగలదియు వై న, శేష లం= ఈొకే పాశాల 

ము-వేంకటా చలము, "సేవ్య తాం= సేవింపంబడునుగాక. 

తా. కానుగులు మామిడులుమొవ లై న మేలివృకృముల సమావాముల తోను 

ఆశితులను_ సంరక్షించుటయందలి స(భాఐయుతోను గూడి, సకలవోషముల 

కారణయులను పఠివారించుచు, శ్రీ శీనివాసునిలిలల కనుకూల మెళయోోకేష 
= 

శైలము నేవించుమా. 

చ. సుగభిరనొలసాలముల శ కోభిక శాలతేమాల శాలల౯ _ 

నిరతము |శీనివానపడే నీరజ కేణులు సోశ్ శోకమూ 

లరహీత మెననానువుల [1 రమష్టితెరం జయి సం క తానన 
a. 

బరయన, శేషశైల మి దె! యద్భుతేశీలము చ్చేన యయ్యెడన్ . 

టె. నీరజ రేకులు = 'తామరపుప్పాడులు, సానువులక్ = శకయలతోడ, 

అరయక శలంకని వట్టల న ల చుర లక అశ్చర్యస్ప భావము లడి. 

పున స్పహర్ష జా 

వృ॥ పన్నగేేషుచ నేషు ఖగేషు 

ద్విపిరాజిషు పృషత్సు దృషత్సు! 
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వల్లరీషుచ దరీషు ర్ఫురీషు 
పార్గయంతి జని మత మునీం(చాః॥ 270 

అ. అతే=ఇక్కు_డ, మునీం(దాః=ముని(కేస్టులు, పన్నగహుచ = సర్బము 

లలోలగాని, నగేసు=కొండలలోలాాని ఖగేపు = పతులలోలాాని, ద్వీపిరా 

జఉసు=పులులలోరగాని, సృషత్సు = నక్క్లలలోలాని, దృపషత్సు=జాలలో 

“గాని, వల్లరీహుచ=తీంగలలోలాని, దరీహు=గువాలలోయగాని, యురీషు = వెలువ 

బలోలాన్సి జనిహ్=జన్మమయును, (పార్ట్యయింతి =వేయకొనుచున్నారు. 

తొ. అన్య దేశ వాసు లె నమునీశ్టరులు కూడ ఈతి రుపతియందు మృగపశు 

పథీస్ఫృషపాహాణాప-గాల తాదులయం దేదానియందైనను జన్మము "కలిగిన 

జూలునని కోరుచున్నారు. 

వుజల సంతోపవముతో.___ 

ఆ, పరం బ్రవగపతగశేపన్నగ నగముల 

నల్లరీ దరీ స్ఫు$ర ల్లహరుల 

మానిజనుల జనుల మేని నే మేనిని 

గోరికొందు రిందు శ శౌెరిం నోరి. 

sp స్ఫ్ఫురబ్ల వారుల౯- = విజృంఖిం చెడి పవావాములలో సై నెనన్కు మాని 

జనులు అ =ఘునిజనులే, జనులక్ =జన్మ ములయందు, ఏమేనిని = ఏమియైనను. 

గు అహో మహాోన్న తాఖల్వస్య క్ ఎ_లస్యధన్టి తా! యతః. 271 

వ. ఆహో! మహాోసమున్న తక డా | ఈమహీధరముధన్యత, ఏల 

యన(౫ా,. 

స్ట్ శ్రీవేంక కేశ్వర వర్ణనము, 

(నేంకేశ్వరులు--వీరు - తిరువేంగడముడయాక౯ - అని, శ్రీనివాసప్పెరుమా 

భ్రుఆనియు అలన్మే ల ం3తాయారుతో స్యామిసువ్కురిణీతీరయున ఆనందనిలయ. 

నూనమనుందు 'ఛ్యూవాలకీ 'వీరలకీ పద్దాపతీ సహితుండు వై 'తొండమాక 
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చ్యకవర్తికిని కమారస్వామికిని (పత్యతమై తొండరడిప్పాడి మధురకవియాళ్యార్షు 

తక తేక్కి నయొనమం[డుగు రాళ్వార్ల యొక్కయు ఆండాళుయొక్కాయు 

మంగళెళాసనములతో వేంచేసియున్న వారు. ) 

శ్లో॥ వై కుంశేపి నిరుత్కంఠ మకుంఠవిభవం మవాః | 
తోద్యత చ్మితచార్మితం రమతే రమయాసమమ్॥ 272 

అ. అవంఠ విభవం=నిరాటంక మైనవై భవము కలదియు, చిత్రచాకె(త్రం=వి 

చ కమైనచరి క్రమ గలడియునైన్క తత్ మవాః=ఆ తేజము, 'వై కం శేపి=పరమ 

పదములోన్సు నిరుత్క_ంఠం=జ తృాహము. లేనిదిమై, అత=ఈ కేమక్రై లము 

నందు, రమయాసమం =లక్మీ దేవితోయాడ, రమతే=అనందమునం |గీడించు 

చున్నది. 

తా. ఆటంకము లేక, మహావై భవము గలిగి 'లేజబోరూప మైన |శ్రీనివాన 

మూ ర్తి ఆపరమపదమందును ఊఉ త్సావాము విడిచి ఈశేపాూదియందు విచ్శితచ 

ర్రితేయులతో అల మేల్మంగనాచ్చియారుతో ఇహడ (కీడించుచున్నయతండు. 

క. కింళం బెత్సి వచింతు న 

కుంఠ0 బగువిభవ మెపుడు([ేగొఆలుగ నిట వె 

కువళంబున నునికి నికు 

త్కంళం బయి మహము రమయుం 4 దగే రవ్యుం బై. 

టి. కొజలలున్ =[పకాశళించుచుండయా,నిరుకే __౦ఠంబయి=ఆశ లేనివయ్యి 

మహము= తేజోరూప మైనదైవమును, రమయుక =లక్షీ యును. 

వై కుంఠము---ఇదిె ఊర్ధ ప్రలోకము లేడింటికిని "పెన ఏరజాతరియఘన కుం 

లోనా నీతి వై కుంఠః * అని పంణామాదిరహితిమై అనశ్వర మైనయ్యాతిపాద్చి 

భూతియందు నిరతిశయానంద సుఖాసహుం డే పంచోపనిహణయవిగహు G 

_్రీభూనీళా జేవీసహితుం "డన శ్రీమన్నారాయణుడు అనంత గరుడ వివ్యశ్చే 

నాది నిత్వనూరి ము క్రపరివారయులలోో గూడ పరత్వమయున వాసముచేయు 

చుండు పరమపదము, 
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వృ॥ వివిధనిగమసా గే విశ్వం మైకధీశే 

నృపశిఖరి విహో శే వవ్సాష2 వి ప్రదానే 

భగవతి యదువీరే భక కృబు టై దూకే 

భవతు చిర ముడాే భాననో నిరి స కారే! 273 
Cul 

అ, వివిధ*మసారే-అశేక విధము కనవేవకు సారాంశ మును, విశ్వ 

రకూ-. ఏకథీవే=జలోకరక్షణమందు ముఖ్యమైన ధెర్యముక ల వాండునుు, కదా 

"రేజమహాదాకయును నిర్వికా రే=వికారయు కేమియు లేనివాండున్సు భ కృబు 

కః ఆదూారే=భ కల యొక్క. బుద్దికిని దూరము కానివాయునుు వృషశిఖరివి 

జో చే= ఈ వ్యుహశై లమందు (కీడించువాండును, వక్ష సా అశ్లిస్ట దాలే=వక్ష స్థల 

ముతో కౌంగలింపంబడిన భార్య మెనలక్షీ దేవిని గలవాండు నెన, యదుపరే= 

(శీకృష్టమూ ర్రి మయమయునయీ (శీనివాసమూ ర్లి యగు, భగవతి _ భగవంతునియం 

దు, భావనాంనాధ నము, చిరం=సర్న దా, భవతు =కలుగు దుండునుగాక . 

తా. వేవచేదాంతములందు (పతిపాదింపంబడుచు, సర్పలోక సంరక్షకుండె 

భ క్తలందె యాసకుండె, వికారములు లేక శెదార్న్వముకలవాండె, పక్షస్తల 

మున లక్మీవోం 6 హావ ఈతిరుములయందలి (శీసివాసమూలరి యగు నాభ గనం 

తు ని సర ర్నచా ధో సనమ చేయుచున్నాను. 

ఉ. సారె దలుతు నెంతు శంంతిఫ సార వృషూ దవిహాన ! విశ్వర 

యారతిధీర! నతముమునళీసం శిత దార! యుడార ! యా[శితా 

దూర ! వికారదూర ! యదుభూర్షవాపీ" ! యపారసద్దుణా 

ఛార ! సదానుభాంధసుల+ భా ఎ కవోవక పాదపాన ! నిక్, 

టి దళ కనకం = లోకరక్షణమం దాస క్లితోం హడినధీరుండా ! 

సదాసుధాంధసులధారకపోపషక పాదపాథ = ఎల్లప్పుడును చెవతలకు. ఛారక 

మును పోషకము నె నపాదతీర్థము (ఆకాశగంగ) కలవాండా |! 

వృషగిరి=వృపా చి268 వృ త్తముమోద చూడు! 

X॥ ఇతి సానందం థాాయతి॥ 27 4 



సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీకా తాత్స క్వేతిహాససహి తము. 285 

వ. అని యానందముతో ఢ్యానము చేయుచున్నాడు. 

కృ శానుః.___ 

గ| హంత |! వ్య వేత విమయాంతర వ్యాసంగం త్వదం తరంగం 

దేవ వవాన్మి న్నను భవతి దృఢసంగమ్! 275 

అ. హంత = అయ్యో వ్య ేతవిషయాంతరవ్యాసంగం=తొలలిపోయి న 

విషయాంతే రములయందలిసంసర్దము గల, క్నేదంతేరంగం=నీమనస్సు, అస్నెక్, 

దవే ఏవ=ఈదేవునియండే, దృథసంగం = దృఢ మైనభి'వనను అనుభపతి = 

అనుభ వించుచున్ని. 

వ. అయ్యా! అమ్యా విషయముల విడిచి నీభావ బూ దేవవివ 

యమున నే భావనానుభ వవిభమున నున్నయది. 

వీళ్వావనుః --- 

గ॥ సఖే! సత్వ మేవ విదితంభవతా। 276 

వ. సఖా! సత్యమే నీవు తెలిసికొంటివి. 

వృ॥ దధతీ చిరాయ సుదతీ మురఃస్థలే 

తడతీతవీను దవతీసుఖం సతోమ్ - 

రసిక స్య చిత్తవిహ కస్య "దేవతా 

(పతిపన్న సన్నగనగా నగాహ తే॥ 277 

అ. ఉరఃస్థలే=టొమ్మువు, సుదతీం = శ్రీరిని దధతీ = ధరించునదిమమె, 

అకీక నీ మ= అత్ని కమించిన అంతి మస్థానము గలడియగు, తత్ సుఖం = ఆయా 

లా | నానన 

నందమున్సు సతాం=సక్పురుషులకు, దదతీ=ఇచ్చునై, చిరాయ =-దిర కాలు 

నుండి, |పతిపన్న-పశ్న గనగా= చేరిన-శేవశౌ లము కలదెన, జేవతా=దెవయు, 
అ చా ర చాలా 

అ ( ॥ ము లా క స్యరనిక స్య=ఎబవ్మరసజ్ఞానికి, చిత్తం=మనస్సును ఇవా = ఇక్క్ళు_డ, నాగా 

వాజే=చేరదు. 
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తా, వక్షఃస్థలమున లక్షీ లికి సత్చురుషులకు అత్యంత సుఖము నిచ్చుచుండు 

నిక్కడి-దైపము ఎట్టి బవ్యాజ్ఞానికై నను చి త్తమునం జేరకపోదు. 

ఆ. ఉరమునంద తెజవ శ నిరవెంద ధరియించి 

సిరవధికము సుఖము శ నిరత మొసంగ 

నురగధరగమగుచుం శే బరంగుపరమదై వ ౯ 

మేరసికునిమనను $ కెక్క_ దిందు. 
టి. నిరవధికము=మితి లేని, ఉరగధరగము = శేహ్మేదియందు ఉండునది. 

కృఇానుః. — 

గ| కిమరే? కేవల నుర్భపర మముం చేవ మనుసంధ లే! 27 8 

వ. ఏమిరా? (య భార్భమున హిరణ్యహరణుండె కనుక ఇప్పుడు 

ను కేవల ముర్భపరాయణుండ యయినయీాదై వము నను 

సంభానము చేయుచున్నావు. 

వ ఇప పాప్పి వి నిష్టభంగ మపివా సం(పార్థ ఛభ-కా సజనై_ 

ర్యదాత వ్యమితి పతిః నుత మభూ ద్రంన్యం తదా చ్రేఫలే 

"లేదా సంతి నచేత్సయం భయమసనావుత్పాద్యు 1 కేపాంపునః 

కృళ్స్నంసార్థ హారణ్యహృత్ప్సద ఇదం గృహ్హ్లోతి వృద్ధ్యాసముమ్॥ 

(అ. ఇస్ట[పా ప్రి పీం= ఎఇన్ట్ర సిద్ధి యును, అనిష్టభంగనువీవా = అనిష్ట్రము సిద్ధింప 

ము మును, . సంప్రార్థ్యంలోంు జై 8=జనుల చేత్క యత్ = ఏది భక్య్యా = 

భక్తి క్రిత్రో, డాతప్యమితి = ఇయ్యందగినదియని, (పత్మిశుతం = వినంబడినది 

.అభూక్= ఐనదో, ఫలే=దానిఫలము, అప్పే = (పాప్రి పింపలగా, తద్దవ్యం = 

ఆద్రవ్యము, తే చేవారు, నదాస్యంతి వేక్ = ఇయ్యనివారై శేని, స్వయం= తానే, 

.అసౌ=ఈవేంకళేక (రుడు, తే షాం=వారికి భయం=భయమును, ఉ త్పాదవ్య= 

పుట్టించి, వునః=హ్తణిల సౌర్థహిర ణ్యవ్భాత్సదః = య థార్థముగ ధనమును 
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తీసికొనునాండు - హిరణ్యకశిపుని సంవారించినవాండు అను సంజ్ఞాశబ్దము కల 

పడ్డి తోం గూడ, గృక్షాతి =తిసికొనుచున్నా౭డు. 

తా. ఇస్ట్రముకలిగి అనిసముకలుగకుండవ లెనని భక్క్టితో వేండుకొని లోకులు 

ఇచ్చెదమనానియమించుకొన్న (దవ్యము వారికి ఆయాఫలము [పా వింపలానే, 

వా రాధనిము నియ్యనియెడల వారికి భయము కలిగించితనహిరణ్య హారి యను 

"పేరు తోంచునట్లు'గా వారిధనమును కొణవడకుండ వడ్డి తోం గూడ తీసికొను 
చున్నాండు. 

వు. తనుయిషంబులు కల్లుకె మజీ యనిశషంబుల్ నివరించుకె 
CA) ౧౧౫౬ ee న్ QQ 

తమి (బౌర్జించి జనుల్ తదన్వత ర మొంశదం దోనని తము 
థి వాళ 

ని | త్తము కొమ్బింతని మున్న చెప్పి వెనుకం $ డా మింతయుం 

దప్పిశేలా! దము ఖీతిల్లంగం జేసి చేకొను చెశుశనకా వడితో 
ఉం ర్ల Gs 

నంతెయున్ . 

టి. తమిక్ = ఆశతో, తదన్యతరము = వానిలో నొకటిన్సి ఒందకొ = 

పొందా. 

కించ, 

- ర 
వృ॥ తా తేత్యామం(త్య కంచి ద్వనభువి తృమితస్తోయబిందూన్వు 

యాచే। క స్యాప్యువై ఎ_స్తటాకం ఖనత ఇహగిరావాంత !మృ 

ద్భారమూ హే! దతాం కే నాపీనూనావలి మధిమకుటం మ్బ 
సో ఇ యో మేన ద(ఛే ! సో=_యం భూయ క్క్ళ్రుతిజై ర్భువన 

పతి రితి స్తూయలే ఛ్యాయ లేచ। 280 
అ. యః =ఎవండ్కుపనభువి= వేంకటాచల వనభూమియందు, తృష్షితః=దప్పి 

కొన్నవాండె) కంచిత్ =ఒ కానొకన్సి తాతేతి= తాతాయన్సి తోయబిందూక౯ 
నీటిబొట్లను, యయా చే=యాచించినాండో |! ఇవాగిరౌ= ఈపర్వత మందు, త్ర 
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టాకంజగుంటను,ఖనరక = వవ్వుచున్న,క స్యాపింఒ కానొ కనికించూడ, ఉచ్చ్చైః 

=ఎచ్చుగా, మృ ద్య్భారం= మట్రైబరువును, వాంతే=అయ్యా : ఊహేీ=మోయు 

చున్నాండో! శీనాపీఎఒకా నొకనివేత, దత్తాంజ = ఇయ్య బడిన, మృణ, యూయమే 

వ=మట్టి గానే యున్న, సూగనావఐలిం=పూలమా లెను, అధిమకుటం=కీరీటమందు, 

వ(భే=ధరించినాండో ! భూయ;=మణల, సోజ_యం= అట్టి యో వంక నేశ్వ్య 

రుడు (శ్రుతి జై *=వేదవే క్తలచేత, భువనపతిరితి=జగ త్పతియన్సిస్తూయ తే=స్తో 

(త్రముచేయయడుచున్నాండు, ధ్యాయ తేచ= ధ్యానింపంబడుచునున్నాండు. 

'తా. ఎవనినోయొకని అప్పా అని పిలిచి దప్పికొంటిని, నీటిబొట్టు లిమ్ము అని 
యు ; ఎవనికోయొకనికి గుంట తవ్వువానికి మట్టి మోసెననియు, “వంది రొ 

కడు మంటియుంట లర్పింపలూా పూలమాతెవలె 'తాల్చికొనియెననియు, ఈ 

వేంకటాచలమందు ఆవేంకశేశ్వరుండె యిట్లు చేధానని అతనినే పొగడి అంద 

ఆును భ్యానయుచేయు చున్నారు. 

సీ ఒకనాండు నీ ర్వట్టి $ యొకని నట్టడవిని 
నీటిబొట్టాక టినె $ మాట్ కొడిగా, 

ఒక నా(డు చ త్వెత్తుశనొకని చేరువ చే 
మట్టీ మో సెను బర్వుళేబిట్టనాక, 

ఒకనాండు మంటితో $ నాక€ డుంట లిచ్చిన 
దాం బువ్వులుగం బట్ట శ తలను బెల్లి, 

ఒకనాడు పాలకై $ యొక (వేడు (వేసిన 
. గొడ్డంట్యివేటున 5 గోడు గుడిచె, 

లే, ఇట్టిదీనుని నీయట్ట్ర్వవట్టిఛాంద 
న(పవరు శె లెప్పు సెప్పుదు $ ర పమేయుం 

డయినజగదీశ్వరుం డని శ యదియ కాక 
_తలంచెదరు కరాడనట్లులె శ తలయులందు. 
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టీ. నీరంటి =దపీ,గొనిఅనాక =అనక,|వేడు=గొల్ల (డు, గోడు=దుఃఖము 
సిరా లు ) 5 రిగి 3 

ఛాందస సవరులు=వేవవే త్తలలో టేస్టులు--అవివేకులలో (శేష్టాల్సు అృపమే 

యుండు=ఊహింప శక్యము కానివాడు. 

విశాషనసుః. 

౫॥ కిమశేశి కరుణానిధయే వేంకటాచలపత యేఒప్యసూయసి ! 

(శుణుతావత్ ॥ 281 

విశ్వావసువు.-- 

వ. ఏమిరా? కేవలము దయాపయోధి యెనమూ వేంకటాధిపతి 

యందును నీ వసూయపడుచున్నా వు? వినుము. 

ని జగ వృ! నియంతా జంతూనాం నిఖిలజగదుత్స త్తివిభవ 

(పతిత్నేవై ః (క్రీడా పరమపురువః పన్న గన 

పర త్వే సౌలభ్య(పకటనకృ లే వేంకటపతిః 
కృపాసింధుః కాంకా మిహ మనుజలీలాం నతనుటే॥ 282 

అ. వేంకటపతి = వేంకకేశ్వరుండు, జంతూనా౦= సక లజంతువులకును, ని 

యం తొ=నియామకుండై, పరనుపురువః=పురుపో త్తముం డై) పన్నగన పజ ఈ 

శేసాచలనుందు, నిఖిల .. .(పతితేపెః = సర్వలోకముల సృష్టి స్థితిలయములత్ో , 

[క్రీడక =(క్రీడించుచును, పరత్వే=పరత ర్త ప్రమందును,సౌ లభ్య పక టనక్ళ తే = 

తనసాలభ్యగుణమును (వకటించుట కై, కృపానింధుః = దయాసముదు( డ్రై, 

ఇవా=ఇక్కు_డ్క, కాౌంకా౦= ఏమేమి, మనుజలీలాం=మనుష్పలిలను, నకనుతే= 

చేయండు! ' 

తా. ఈ వేంకటాచలపతి ఇక్క సకల పాణులకును, సక 

సృష్టిస్థితిలయములకును నియామకం గై [కీడించుచును. తినపర_త్ర్వమందలి 

సౌలభ్యమును 'చెలుపుటకై. తాను దయాసము. దు డై యేమేమొ లీలలను జే 

యుచుండువాండు, 
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ము, జగదుత్స త్తి స్థీక౯ లయంబునొసంగక $ సర్వాంత రాత్తుండు 

ప! న్న కః లంబున నిందు. గడ నటుపుకా ఫ్. నాశామేణుం 

డెప్పుం దా! ఛభగవని షత పరత్వయు కు కుం డయినకా భావిం 

చి సౌలభ్యముకా నెగడింపకానరులీల అనో షెయొనరిం! చెక౯ా 

దానం దానై దయన్. గ 

టి. దానక్ =ఆపర్వతమునందు. (““తమయిస్ట్రంబులు కల్తుకె 77) అను 

దూవణము నిర సించుచున్నాండు, 

కించ. 

వృ! కిము ప్యుపాదాయదిశ న్నభీష్టం 

కృత్స్నం జనేభ్యః పతి రంజనా(ేః। 

కృష్ణాన తారీయ కుచేల సంప 

త్స దానరీతిం వివరీవనీతి | 288 

అ. అంజనా దేః పతిః = వేంక కేశ (రుడు, కినుపీ = కొంచెమ్మునెన, ఉపా 

చాంయ=తీసీకొన్సి జ నేభ్యః =జనులకై, అఫీస్థం=అపేశ్షీతేమును, కృత్స్నం= 

విశేషమాా, దిశక=ఇచ్చుచు, కృష్ణా . . .రతింజకృష్ణావ తారమందలి క చేలు 

నకు సంపద నిచ్చినవిధమును, విపరీపరీతి=మిక్కి_లి వివరించుచున్నాండు. 

తా. ఈవేంక కేశ్వరుండు కృష్ణావతారమందు కుచేనిలుకి అటుకులు కొం 

చెము దీసికొని అఖిలై శ్వర్యము లిచ్చుటవలె ఇక్కొ_డను జనులయొడద్ద 'నేదేని 

కొంత తీసికొని వారియశీస్టములన్నియు నిచ్చుచున్న చాడు, 

క, ఒకకొంచమె తీసికొనుచు . 

సకలాభీష్టము లొనసంగును శే జనసమితికి, ము 

న్నొకకొంచియ మటుకుల కే 

సక లై శ్వర్యము కుచేలలేసంయమి కొసలగౌన్. 

ఇ. కుచేలుండు--162 వ పుట చూడు. 
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ఇ. కృష్ణుండు--155 వ పుట చూడు. 

నృ॥ |పియసవాచరీ లమ్మేః, స్థానం సహ్మసనను స్ప్వయం, 
కువలయ పతి శ్య్యాలో, రత్నాకిర శ్వ ఇశునో హో | 

తెడవి హరతీ (దవ్యం పూర్ణ “జగత్పతి శేష యల్ 

తదెహ్మృభజతాం క స్తు నృణా ముద|౫ మను హమ్॥28 4 

అ. హరేః = విష్ణువునకు, (పీయసవాచరీ = భార్య, లశీః = లక్నీయ్యు 

స్థానం=వాసస్థానము, సృయం= తౌ నే సవ్మానవసుః= నూర్యుండును ; శ్వాలః= 

చావమణంది, కువలయపతిః =చం దుండును ; శ్నశురః=మామ, రత్నా కరః= 

సమ్ముదుండును , తేదపి=అయినప్పటికిన్సి యత్ =ఎందువలన, భజతాం=తన్ను 
భ జించునట్టి, నృృణాం=మనుష్యులక్షు, ఊవ(గం= సంపూర్ణ మెన్క అను గవాం= 

అనుగ్రవామును, క రుం= చేయుట , ఇవా= ఈతిరుపతియందు, ఏవః= ఈ, జగ 

త్పతి;=జగదీశ్వరు. డె డజెన వెంక కేశ్వరుండు, పూర్ణః = తాను సర్వ సంపన్ను ౭ 

ఇదెనను, ) దవ్యం= (దష్యము కి కొంచెమైనను, వారతి= ఎత్రీసిక నకొనుచయున్నాాండు. 

తా. సరై్యశ్వర్యసంపన్ను రా లగులతీ దేవి తనకు (పీయురాలుగాను. 

భూమండలాధిపతిరై-కలువల అం ఇడ నచం [దుకు తేనకు చావమజేందిాగాన్ను 

సకలరత్నములకును గని మైనసమ్ముదుండు తనకో మామాగాను గలయానుజో 

విష్ణు వైనవేంక శుశ్వరుండు తాను జగదిశ్వరు. డె, సర్వ సంపన్ను6 డగుచున్సుు 

తన్ను భ జించుచున్నవారికి సంపూర్ణానుగవాము చేయుటకై, కొంచెముధన 

మ్మునై నం దీసికొనుచున్న వాండు. 

చ. ఎవనికి జాయ శ్రీయ, నెల $ వెవ్యనికొండె విభావనుండు, త 
గువలయ బోధ నాధికుడుకగూ రి రిని బే ర్మినిబావ,మామగా 
"రెవని కనూత్నరత్నెనిధి $ యెజ్జగదుజ జ్ఞ పలుండాతండీ 
యనని భజించునంచితులశకంతి  యునీయ నొకింత దీయుగా! 

టి. విభావసుండు=కాంతులుకు ధనములును గలవాడు -నూర్యుండు, కు 
లయ బోధనాధికుండు=భూమండలమును - కలువలనుకొ [పకాశింపంజేయుట. 

16 
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యం దధికుండు-వం[దుండు; అనూత్నరక్నే నిధి= (పా-చీనమైన రణ్న ములకు స్థా 

నమయు-సము సము జగదుజ్బలుండు = జగత్తును [(పకాళింపంజేయువాండు-జగ 

వీశ్వరుండు అంచితులు= పూ జితులు-భ కులు, 

ఇ. లన్నీ చేవి=లోకమాతే_9 న పుట చూడు. 
—_శీ 

ఇ. సపహ్మ్నాసపసువు= సూర్యుడు. 9 ఐ పుట చూడు. 

ఇ. కుసలయపతి=చం| దుడు-91 ఐ పుట చూడు. 

ఇ. రత్నాకరయ- 152, 183 న పుటలు చూడు. 

గ॥ అఖలహహేా ను పత్యెనీకానంతక ల్యాణగు గా కతానన్య విశ్వని 
ర (వ 

రాలక అగ. | ష బవ అర జ వాం, 3 దానస్వ మ నివానాఖి భానస్య పర(బహణో గుణార్డ వామృతే 

కగకానా*౦ వసనే అనిపురాధిషణా ధిషణాదయోా=_ పి | 285 

అ. అఖిల ... తానస్థ=సక లమైన హీయవిషయములకో విరుద్ధమైన నకల 

కల్యాణగుణ ములకు ముఖ్యస్థి తిగ లిగి వాయను, విశ్వనిదానస్వ=జగ తారణ 

భూతుండును, (శీనివాసాఖీధానస్య = |శ్రీనివాసమూ ర్రి యనుతిరునామము 

గలవాండునై నృ పర్య బహ్మణః =పర బహయొక్క, గుక్రాగ్గ వామృతకణానాం = 

గుణముల నెడి సము(వమందలి యమ్మృతబిందువులయొక్కా, వర్ణ సే=స్తో తము 

నందు, ధిపకాదయోపి = బృవాస్పతి మొదలై నవారునుగూడ, అనిపుణధివ, 

₹ాః = సమర్థ యు కౌ నిబుద్ధి గలవారు. 

వ. దురంతిము తె న హేయగుణములం దొకటియెన లేక యనం 
ఎ. 

తము లె నకల్యాణగుణము కాస దంబై , నను స్ప పపంచము 
మాయా రా వనాల 

నకు ముఖ్య కారణంభబై , పర(బహ్హం బై నయోా( శ్రీని వాసమూ 

రి యొక్క గుణగణకలశార్ల వకణవర న మెనను, ఆవాచస్ప 
ఎ ల ణ ౦ 
తి పభృతులకును వాభామగోచరమె కాక, వారిమనంబు 

లకు మననీయంబును గాదయ్యె. 

ఇ. ధిషణుండు=బృవాస్పతి--1/1 వ పుట చూడు. 

(స॥ గాంభీనై ్ రకొవలంబే గరిమ నివసతౌ కాంతి కుల్యాతటా కే 
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ల్యాణాంభోజక లే నిరవధి కరుణాసార కల్లోల రాశౌ 

droge bh జీవిహరణశ రణే బా సద్దు శొొఘూకా బభూ వే 

దేవే శ్రీ వుంకశుశే న న జగణయిషతాకేనవాగ్తానవాచా। 286 

అ. గాంఫీర్య 4 ఏ కావలంటే =గంఫీర త్వ మునకు ముఖ్యా ధారు(డును, గరి 

'భునివసతా = గెారవమునకు స్థానమైనవాండును, కాంతికుల్వా-తటాకే= 

కాంతియనెడు కాలువతోడి సరస్సుషుటివాండును, కల్యా ణ4+ అంభోజ--క ల్యే 

=శుభములనెడి తామరలకు ఉదయకాలమువంటివాండును, నిరవధి. .. రాకౌ= 

'అక్యంతే మైన చయాసారమునకు సము చ మువంటివాడును, చాతుర్య.. .శరకో= 

సేర్పుచానముల సమృద్ధి అనుల జీ కివివారిం చుటకైన గృహమువంటివాండునై న, 

డేవే+శీవేంకకేశే= (శ్రీవేంక శేశ్వర దేవునియందు, సద్దుణాఘాక = సద్ధుణ 

సమావాములనుహార్సి, జిగణయివతౌ=గణింపంగోరిన, కేనవా=ఎవనిచేతం 

గాన్ని గ్లానవాచా =తగ్టిపోయిన వాక్కు చెత, నబభూవే=కాంగలదికాదు. 

తా ఈ వేంక కేశ్యరునియందలిగాంఖీర్య గౌరవ కాంతి కల్యాణ కారుణ్య 

చాతుర్య జెదార్యాగి సకలసద్దుణ ములను గణీంచువాండెపండుగాని వాక్కు 

హైలనివాండె యగును. 

క్స్ గాంభీర్యమున కు ముఖ్యం జై బై నపట్టును 

ఫఘువగొరవంబున $ కునికిపట్లు 

“కాంతి కాలువలకు. ఫ్ గలనీటిపట్టును 

గల్యాణక మలకుం / గంశుబొట్లు 

కారుణ్యమునకును 4 గలోలములపటు 
లం లు 

స డార్యలవ్నేకి శ నాటపటు 
హా ల్ 

చాతుర్యలత్మ “కాశచందంబున నె యాట 

ప ట్రగువేంక కేశశ్వరునిం బట్టు 

శే, సుగుణగణములగణనము $ సుంత మైన 

నటిదిటని కె నం దాశీబెటు బెటి 
అబ్" షా బు “టబ 
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దంబు వుట్టింపచె ! వాగ్విశడంబ ముడిగి 

డస్సి (కుస్పినకరణి నీశీభరణితలిని, 

కించ. 

శ్లో! సమ్మగా హి హాశే శ్వేది 
స్సను(గాహి గుర నలః 

(ప్రత్య శమే౭_ి పద Exe స్య 

_పత్య కే౭_పి నసంశయః sl 287 

అ. సమగా=సంపూర్ణ మైన, హలేః+గుణావలిః =స్వామియొక్క గుణ 

సమూవాము, వేదై ౩=వే వేదముల చేత, (పత్య మే వీ = ప్రత్యక్షమందును, పరత్వే 

=పరత త్త (మందును, సమగాాహిహీ = [(గహింపంబడెనుగదా ? అస్య=ఇత 

నియొక్క_, (పత్య క్నేపి=|పఠత్యక్ష మెనపుడు, నసంశయః = సందేనాములేదు. 

తా. స్వామిగుణములు వేదవిహీత ములే మైయున్నను, అతండు (పత్యక్ష 

మగుచుండినచో పరోక్ష మందును సండేవామా ? 

కే, గుణము తెవనికి వేదాంతశగణితము లగు 

వాండు (పత కు మగుడును $ వాని చాప 

రత్యమున నట్లు సం చేహశరహిత మగును 

బరుడొ పత్యతుఃడో యన:శేబడుతలంపు. 

గ| అహో |! మహోన్నత న్యాప్యస్య సౌలభ్యం క నక కునుముస్య 

సౌరభ్యమివ రసిశభ్య ఏవ స్వదతే ! పశ్య! ॥ 288 

న. అపో! మహోోన్నతుం డై నను, ఇతనిసౌలభ్యము సౌవర్ణ 
పుష్పమునాు. భ్యామున లె, రసికులే రమణీయ మై యున్న 

యది. చూడు! 
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టి. సౌలభ్యము=సులభ త్వేము, సౌరభ్యం=పరిమళ మే, కనకకుసుమము= 

సావర్హపువ్సము--సంపంగిపువ్వు. 

వృ॥ (సచండవిశ ఏక ౦టక | పఖండనె క పండిత 

పతంగముండ తే వన న్యఏ వ పాండవ పీయః 

అకుంఠరీలికః _పసన్న పుండరీక లోచనః 

స కుండలీం దభూధరపశాంక ముండనాయ తే॥ 289 

అ. యః=ఐఎవండు, (పచండ... పండితః = కూరులై లోకకంటకు లైన 

వారిని ఖండించుటయందు ముఖ్యమైన నేర్చుగలవాండును, పతంగమ౦డ లే = నూ 

ర్యమండలమున, వసక్ =నివసించుచు, అకుంఠవీతికః = సంపూర్ణ స్వ్పరూపముగల 

వాండును, (పసన్న పుండరీకలోేచనః= తేట మొన తెల్ల దామరలవలె కన్నులు 

గలవాండునై న, సః ఏనః = ఆయీ, బాండవఐ( పీయః= పాండవులకు (పి 

యుండెన (శ్రీకృన్ణమా రి యగువేంకకేశ్వరుండు,కండలీ. ...య తే=ఈశేష 

వై లమునకు ేస్టమెనభూపణ మగుచు న్నాండు. (పంచచామరము. 

తా. ఇశ్రీక్ళస్ణ్టవూ ర్తి యైనవంకకేశ్వరుయ, (కూరులై దుష్టులె నవారిని 

ఖండించుచు, స్థిర మర్యాదలు గలిగి పుండరీకాక్షుండె సూర్యుమండలమందు 

వసించు నాయడేనను, ఈశేషాదలమునకు అలంకారముగా నున్నవాండు. 

పాండవ్మవీయుండు = (శీకృష్ణుండు -- ఇతండు 'జేవకీనసుదేవులపు( తుండ, 

నందయకోదలపెంపుడుపు తుండు, బలరామునితమ్మ్థండు నై సత్యభామాదు 

లష్ట్ర భార్యలు గాను, అందు రుకి ణీ దేవి పట్టపుదేవిగాను కలిగియు, పోడశ రాజు 

కన్యకలతోను పోడశసవ్య స గోవికులతోను లీలాలోలు. డే ఇట్లు తనతో డ 

వహి కానంద ములనుకూడ అనుభవించి ఆనందింపంగోరియున్న అ నేకచేవతలను 

చుహార్జులకు అందు విదు రాకూ)ర కుచేల దౌ)పద్యాదిభ కలను వారు 
చారుకోరుకొనున ట్రానందింపంజేయుచు, కంసకాళియశిశుపొలమురనర కాదిశ 

[తువులనుక | సంవారించుచు, తొను పంచపాండవుల కత్యంతపియుండౌటవలన 

కారపయుద్ధమందు అర్జునునకు విశ్యరూపమున తీనయందు విశ్వాసము కలిగిం 
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చుకొని అత డస్వతం తుం డగునట్లు భగవద్రీతోపదేశము వేసీ తాను గితాచా 

ర్యుం డనంబడుచు దశావ తారములలో అష్టమావ తార మెన్మశీమ హావిష్టువు, 

పంచచామరము. ఎతండు శ తుమండలంబు $ నెల్లం జెండుపండితుం, 

జెతండు మి తుముండలంబు $ నిల్లు చేసి5 సికొన్న వాం 

డెతండు పుండరీక నేతుం శ డి ట్రఖండరీతివా? 

డతండయిందు శప శె లశ$మందు మండనంబునాన్ 

౫॥ అవలోకయ ! తావదురగనరభరణీధరశిరోమణే శృ్మకపాణే 

రనితరనుకరవరనికరవిత రణ కాశ లమతి వేళ లమ్॥ 290 

వ. చూడుమా ! ఈ శేవకె లశేఖరమణి మొన క్రీరమణీరమణుని 
యనితర సాధారణ మెనవర వితరణమునం దతశే వేళల మెనకా 

కశలమును. 

టి. నరవితేరణము=వరయు లిచ్చుట, అతిపేశబము=అతిమృదువు. 

వృ! మూ కారబ్దం క మపి బధిరా; న్లోక మాకర్ష యంతి, 

(గ్రద్ధాళు స్తం పిలిఖతి కుణిః, ఫాఘయా 'ఏక్షశే త2౭_౨ధ$ 

అభ్యారోహ త్యహహా ! సహసా పంగుర ప్య( దెశృంగం, 

సాం దాలస్యా శిశుభరణతో మందమాయాతి వంఛ్యా॥ 

అ. బధిరాః = చెవిటివాం[డు, మూ కారబ్ధిం=మూా6గ వాం _డారంఫించిన,. 

కమసిళ్టోకం= ఒకపద్యము నై నను, ఆకర్ష యంతి=వినుచున్నారు, తేం=ఆక్లోక ము 

న్కు కుణిః = చేయిమొండివా౭డు, గేద్ధాళుః= శ్రద్ధగలవాండై, విలిఖతి = వాయు: 

చున్నాడు, అంధ $= = గుడ్డి వాండు, శాఘయా= ఇశానునముతో, వీక్ష లే=చూ 

చుచున్నా(డు, పంగురపీ= కాలు మొండివాండు కూడ, అ దిశ్ళుంగం =కొండకొ' 

నను, సవాసా=త్వరగా, అధ్యారోవాతి= ఎక్కుచున్నాండు, అవావా=-ఆహా! 

వంధ్యా=గొడాలు, శిళుభర ణతః=బిడ్డనుమోసికొనుటవలన, సాందా్యలస్యా= 

. “మిక్కి-లియలసత గలదై, మందం=మెల్ల గా, ఆయాతి =వచ్చుచున్నది. 
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తా. ఈవేంకటాచలమందు ఆ వేంకశేశ్వరుండు చవిటివాండ శ్లోకాలు 

ఏనిపించుచు, మూ6ంకవాండచే పలికించుచు, చెయిమొండివారడ చేవాయిం: 

చుచు, గుడ్డ వాం(డకు చూపించుచు నే గాక, ఈపర్వతే శిఖర మును కాలిమొం 

డివాండనెక్కి_ంచుచు, గొడ్డురాండనుం గర్భమున బిడ్డ నుమోసీకొొని యల సలు 
రయి G5 

తోడియాళస్యముతో రప్పించుచున్న వాడు. 

నీ ఏనాడు బలుకశే శ లేనట్టిమూ:గ యు6 

బన్వ్నముల్ హృద్య మె పలుకు, వాని 

వనేవాండు నినగనే $ లేనట్టి చెనిటియు 

వింత గాం జెవు లీచ్చి శ వినును, వాని 

నేవాండు (వాయనె $ లేనట్టి చెయి మొండి 

వడెని [శభ్రాళు వె + (వాయు, వాని 
య వూ 

నెనాండు: జూడనే+ 'లేనట్మి గుడియు. 
a) Ce 

జక్క_గాం జూచియె + చదును, మజియు. 

చే, నడున లేనట్టికుంటియు * నడిగ నడచి 

యిక్కు_ధరమున శిఖరము $ నెక్కు_ మజేయు 

నెక్కి_వచ్సును నొ డాలు 9 నెక్కసమున 

నిండుకడుపున బరువున 4 బెండువడుచు. 

టి. ఇక్య_ధరమున= ఈపర్పతమునందు , జెండుననుచు= బలహీనపడుచు. 

క్ట ఉష గ్రాన్ ష్టం (/ ఖే జ ఆషా ట్ర గ॥ సర్పతః పర్వత మాలోక్య సశ్హాఘమ్। 29 

న. సర్గతమును సర్భ(తేను నవలోకించి శ్లాఘించి. 

అ ఆద్య x “ర్ 

వ్భ॥ సరోోత్తుంగ నింత శుభ గుహ స్పాధ్వభిఖ్యాతసీత 

ఛాస్వద్వంశోపచయజనక స్పానుజస్ఫూ ర్తి కోయః 

వనం నూనం వీతిభృతమియం జానతీ జానకీశం 

క్రీశ్ణ| కేణీ కలయ శరణీ కుర్వతీ వర్వరీతి। 298 
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అ. యః= ఏపర్వత ము, సర్యోతుంగః =అన్నిటికం కు భోడుగ్గా, (శితశుభ 

* గువ=ఆ్మ శయించది శుభకర మైనగుహుండును--గువాలునుగల దై , సాధ్వఖిఖ్యా 

తనీతః = సజ్జనుల చేత కొనియాడంబడిననీత యు - లత భేదమునుగల చె దె ,ఫాస్వత్ + 
వంశ, ఉపచయి+జనకః = సూర్యవంశ యునకును- ప్రకాశించు వెదుళ్లకును అఫివృ 

ద్ధెనిక లిగించున టై, సానుజనస్ఫూ రి ర్రికః=తే ములయు - చరియలయ్య్లు సంపూ ర్హిక 

(శీరామునిలాా, జానతీ = తెలియునది యెన్క ఇయంకీశ శేణీ = ఈవానరప జి, 

శరణీకుర్భతీ = రక్షకునింగాను-ని వాసమును గాను చేనికొనునదై ,వర్వరీతి =మిగుల 

చుట్టుకొనుచున్నది, కలయ=చూడు శీ 

లదెనదో, ఏనం= యో క్ని తిభృతం= రాజాను_పర్వతయునుకొ , జానకీశం = 

తా. ఇక్కడ గువా అనెడుగుహుండును, నీ తాలత యనెడునీ తా దేవియును 

ణుపష్పుక్న మచెడిసూర్యనంశ మును, సాణువులనెడి భర తాదులై న తమ్ములును 

గలిగినయోకొండ యనెడిరాజునే (కీరాసునిలాయ జూచుకొన్న యీవానర 

(కేణి తనకు రతమకముగాను, వాసస్థారము గాను వరించుకొనుచున్న ది. 

సూర్యవంశ యు. సూర్యుండు = వివసషంకుండు. అతనివలన వైవస స్వతమను, 

కుకీ, కకుక్ణే స, కువల యాక్వ, మాంధాతృ త్రిశంకు, వారశ్చం[ద, సగర భ 
గీరథ రఘు, ఆజ, దశరథ, (శీరా ములనంశ ఘు. 

తే సతతనీ తకాసమేతాంకళనహీితుం డగుట 

 భరితగుహుండును సానుజ శస్ఫురిత నువాంండు 
నగుటు క్షేతిధరు నికని | శ్రీకకఘునరు( డని 
కలయ శరణము కావించెంశ గాంచు! కపుల 

టి. నీతాసమే తాంక =ల తావెేేషములతో.__ నీతాజేవితో, స మేత=కూ 

జీన, అంక ఐసమాపస్థల మతో ఒడి భాగముతో, భ రత గుహుండ= భరింపంబడిన 

గువాలు _-గుతాు6ండును కలవాండు, సానుజస్సురిత -మహుండు= సానువులందు 

ఫుట్టిన--తములతో లహడిన+ తేజస్సుగలవాండు, తీతిధరుక్ = పర్వతుని--రా 

.. జాను కలయక =అంతటను, శరణము= వాసస్థానము-రత్షణము. 
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వృ॥ (పకాశ బహు పొదవత్యపి ఫణితుమా భృత్యతః 

(పకాశ మవలోక్య తే పరమమన్యద త్యద్భుతం 

నిడోరసిపయోాధం న్చార మచంచలాం విద్యుతం 

పరరూధరమురన్యసావపి బిభర్తి నిత్యం ని జే 294 

అ. (పకౌశ బహుపాదవక్యిపి=[పకాశములై విస్తారయు'లై న పాదములును- 

తోడితిప్పలును గలచైనను, ఫణిక్షమాభృతి=గూఢపాద సర్పరాజై న ఈ శేషా 

దియందు, అత;=అంతకం కు, అన్యత్ =మచేయొకటి, పరమం=(ేన్ధమెన, 

'అత్యద్భుతం=అ త్యాశ్చర్యము, (పకాశంజ=(పసిద్ధము-గా, అవలోక్య తే=చూం 

డంబడుచున్నద్వి నిజఉ రసి= తనజీోొమ్మన, పయోధరః= మేఘమ్కు చిరం = 

చాలాకాలముగా, అచంచలా౦= మెజుముకాని-చలింపని, విద్యుతం= మెఅుంమూ 

న్వు బిభ _ి=భకించుచున్నది. అసావవీ = ఇతండును, ఉరసి = తనజోమ్లున, 

'పయోధరం= స్తనమును - మేఘమును, నిత్యం=ఎల్లి పుడును, బిభర్తి=భరించు 

చున్నాండు.. 

తా. తాను గూఢ పాద మైనను, బహుపావ ములు గలయీశేషపర్వతే మునందు, 

మజి మహాశ్చర్య మొకటి _పకాళముగా6 గనంబడుచున్నది. అదేమనంగా ఈప 

ర్వ్యతమనెడి పయోధరము తనజోొమ్యునం గదలనిమెణుంమును ధరించుటుయుు, 

ఈవేంక కేశ రుడు పయోధర మనెడి స్తవముతోడ లక్షీ ని ఎప్పుడును టో "మ్లు 

ననే భరించుటయును కలిగియున్న దనుటయే. 

మజల నానందముతో.___ 

ఊఉ తావానృ త్తము. 

కరను గూఢ పాద ముగుచు 4 గంటు ? గాఢపాద మాన్ 

ధర మిచే య టుండ మజీయు 4 డానికంకె వింత యిం 

దుునముమెం బయోధగంబె $ యొరయు. దిరము మెబుమున 

టురమువై బయోధరమునెశ+ మొరయు మెజుము నెప్పుడున్ 

ట్. ధరము-= ఇ దే= ఈపర్వత మే, -గాఢపాదము=కనంబడని పాదములు- 
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(వత్యంతపర్వతే ములు కలది. సర్పస్వరూపము, -గాఢపాదము=దట్టమై--కనష. 

డని పాదములు--(పత్యంత పర్వతములు కలది పయోధరంబె= మేఘమె, మెబు: 

ముక = మెజుపుందీ గయు--లష్మీ యు, సయోధరమునె= స్తనమునె (విరోధా' 

భాస కేషరూపకములు.) 

వనవర నమ్, ల 
ర్ 

గ ఇతి విమానం దహీణతే స్పమవానయళ౯ా సానందం, విలోక య 

సఖకా విపినానా ను మేపాం సరమం రావముణీయకమ్! 295. 

వ. అని దక్కినపుందిక్కు నకు౯ విమాన నూానయించుకొంచూ 

నానందముతోో సఖా ! యో కాననములపరనురనుణీయత ను 

గనుంగొనువమూ ! 

వ్భ॥ పురఃపురో ఘునం ననం వనేవనే మహాోగిరిర్ 

నుహాగికా మహాోగిశా విరాజతే గుహాగృహం 

గుహా గృహే గుహా గృహే విహారతత్పగో హారిర్ 

హశావాకా నిరంకుశః కృ తేభసాధ్వసో ధ్వనిః॥ 296 

అ. పురఃపురః=ఎదు కొదుట, నునంవనం= మహారణ్య ము, పనేవనే=[పతివ 

నమున, మహాగిరిః= పెద్దకొండ; మహోగిరౌమహాగిరౌ= ఒక్కొక్క పెద్దకొండ 

లోను, గుహోగ్భవాం=గృసామువంటిగువా; గుహాగ్భ హే గుహాగ్భహే= (పతి 

గృహామువంటి గువాలోను, విహారతత్సరః= విహరించుటయం దాస క్కి గల్క వా 

రి8=సీంవాము; పహారావారౌజు[పతిసింవా మునందును, నిరంకుశ; =నీరాటంక మె, 

కృ తేభ సాధ్య్వసః=కలుగంజేయంబడి నయేనుంగులకు భయము గలదెన, భ్వనిః= 

ఫీంకారశళబ్దమ్సు విరాజితే= ప్రకాశించుచున్నది. 

తా. ఎదురెదుర మహార ణ్య ములు అందు మహాపర్వత ములు, అందును: 

మహాగువాల్పు అందును వివారించునీంవాములు, ఆసీంవాయులయందు ఏనుగులు" 

ళ్ యపడునట్టి గర్జనధ గనులును విజృఖించుచుండును. 
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తే, ఎదురెదురం గన ఘునవన * మేంపు చూపు 
వనవనమునన యురుగిరి $ యెనయు మొనయు 

గిరిగిరినిన గుహాగృహ ఏ మరులు కొజులు 

గుహాగుహాన వారి విహరించు+కొంచు మించు 

హరి హూరియుం గరు లదర౦గ $ నార్భటించు. 

కృశానుః..__ 

౫౪4 కిము నే?ి వర్ణయ స్య చముప్యాణ్ నునుప్యాంగకబలనచపలచం. 

డపుండరీకాననాని కాననాని॥ 297" 

అ. కిములే=ఏమిరా ? మను ప్వ్యాంగ--క బలన- చపల _చండ “పుండరీక ఆన 

"నాని=మనుష్యుల+అంగములను -- కబలించుటయందు ఆన. క్రిగల4 రక్షణము 

లై న+పెద్ద పులుల మొగములుగల వై , అచకు ప్యాణీ=చూడంయాడన వై న, కా 

ననాని= అడవులను, వర్ణ యసి=పర్డించుచున్నావు. 

వ. ఏమిరా? యావూడనుం గూడనియడవిని గొనియాడు చు. 

స్నాండవ? అదె చూడు! మనుష్యులయంగములం గబలింహ 

డెంపుః చేసి గండము లదరు చుండు నీచంసము లగుపుండ. 

రిక ము లముగములను. 

వృ! ఇత సావన ద్రాంనవ్వతిక ర ఇత స్పం త్యజగరా 

ఇతోలుంఠాకానాం సముదయ ఇతః కంటక చయాః 

ఇతోవ్యాఘాం ఉగాం జ్వలనజనకా వేణవ ఇతో 

వనం సంలమై క తెన్నన ఇద మహో మోహ మయ ే। 

ఆ. ఇతేసావత్ = ఇక్కడనో, (గావవ్యతికరః = తౌాలసమూవాము, ఇతే=: 

ఇక్కొ_డ, అజగ రాః=పాము భేదములు, ఇతీః=ఇక్కు_డ, లుంఠాకానాంసముద 

దయః=దొంగలసమూపహాముు ఇతే =ఇక్కొ_డ, కంటక చయా్యా =ముండ్ల గుంపులు; 

ఇతః=ఇక్కు_డ, జ్యులనజనకౌః=నిప్పలుపుట్లి ంచునట్టి, వేణవః = వెదుళ్లు ఇతః=. 



“లిద్ర9 కు ఏగుణాదర సము 

ఇక్కడ, ఆ(గాః=భయంకరములై న, వ్యా ఘాః= బెబ్బులులును, సంతి =-ఊా 

న్నవి. ఏతత్ వనం=ఈయడవిని, సంలక్ష్య్వ=చూచి, ఇదంమనః= ఈమనస్సు, 
మోహం౦=బుద్ధి మజిపును, అయ శే= పొందుచున్న ది. 

తౌ. ఈయడవియందు బండజాలును, వేఖునేఖుసర్వాలును, దొంగలున్సు 
'ముండ్లును, ెద్దపులులును, 'వెదురులపొదలునున్నవి. ఇట్టియడ ని జూాచి నామ 

'నస్సు తెలివి తేగ్గుచున్నది. 

"తే. కొండవాములు కొండతా $ ల్తుండు లందు 

ముండుబొంగుబు దొంగలు 4 మజియు నెందు. 

గనిన, బెబ్బులు అబ్బబ్బ శ గనంగ రాదు 

గుండె లదిరను బెదురున శ బెండునకుచు, 

విశాగనసుః-. 

గ సఖే! నిపుణనిరూపణక ఏ తేషాం గుణానపి గృహోణ ॥ 299 

వ. సఖా! చక్కంగగ నిరూపణమున, ఇటం గొనములు నున్న 

యది, గయికొనువమూ ? 

a అక 2 జ “6 ఇ వృ॥ అనాయాస్మగాహ్వోా ణ్ధవనిపతిభ గ్యాన్వవి ఫలా 

నయ ల్నేన సాప్యా _స్త్వపి నుదృగ వేమ్యై స్పుమననః 
అసూర్యం పశ్యా న్యష్యహహ! సులభా నశ భవనా 

న్యరణ్యానీభాజూ నుతిపతతి భాగ్యం కీల గిరః। 800 

అ. అవనిపతి భే గ్యాని+ అవీ=రాజులకు అనుభ వింప(0సాకడిననై నను, ఫలాని 

.=పండ్లు, అనాయాస గాహ్మాణి=క ప్టము కేక (గహింప(దగినవియు, అయ 

'ల్నేన=యత్నములేకయే, _పాప్యా స (పి=పొందందగిన వియైనను,సుమనసః= 
“ఫుస్పుములు, సుద్భగ వేమ్యూః= చక్కనికన్నులతో- నీల చేతను, చూడ దగిన 

“వియు; అనూర్యంపశ్యాని అపి=సూర్యుని చూడందగనివిమైనను, ఆశ భననా 
. ని=శిలాగృవాయులు, 'సులభానిజసులభ ముల నవియు, అవావహా=ఆహో ! అర 



టిప్పణాం ధ్రపద్యు టీకా తాత్స గ్వేతిహాస సహితము. 25కి: 

క్యానీభిజాం=అడవులనుండు వారియొక్క, భౌాగ్యం=భిగ్యము, గిర8=మా' 

టక్కు అతిపతతికిల=మిోజు చున్న దిగదా | 

తౌ. ఇక్ళాడిమామిడి మొదలగుపండ్లు రాజులే అనుభ వింపంచగిశవిగాను, 

క్రానకయే పువ్వులు పువ్వుబోణులకును యత్నింపకయే చూడంవగిన విగాను, 

గుసాలు సూర్యర శ్శియే కనంబడనివిగా నున్నయవి. ఆహో ! ఈయడవిలోనివా- 

రిభాగ్యము చెప్ప శక్యము కానిదాా నున్నయదె గడా ! 

చ. అలయక చేకొనం దగుచుశీనక్క జ రాజులు కె కొనం దగుకా 

ఫలములు పూవులో వెలులుశే పార్ణన చేసిక్"నందగు ౯- సచా 

చలునల[ తావు లై మిగులథే జక్కనిజాలగ్భహాలు నెండక 

నొ లయవిట౯ నసించుకృతి $పుణ్యుల భాగ్యము నె నందగున్. 

అపి చ. 

వృ! గహన గుహావిహారి హరి పాణిరు హోధిహత 

దరదశిర_స్పటోదలిత మా క్రిక సంవాలిభిః। 

అహహా ! విభూమ తై రిహగికొ విహరంతి నుఖం 

సమమ బలాజనై రతివిలాసపరా శృబరాః॥ 801 

అ. రతి విలాసపరాః=మైశున క్రీడలయం దాస క్షు లిన, శబరాః= వేంగల 

వాండు గవాన... సంవాతిఫిః=అడవిలోనిగువాలలో వివారించు సీంహముల 

గోళ్ళతో గొట్రంబడినయేనుంగుల కుంభ స్థలములనుండి 'లేచినముత్యములసమూ - 

వాముల చేత, విభూపి.-తెః=అలంకరింపంబడిన, అబలాజ'నె నై స్పమంజ న్తీీలతోం 

గూడ, ఇవాగిరా= ఈ వంక టాచలమందు, సుఖం=సుఖముగా, విహరంతి=వి 

వారించుచున్నారు, అనావా=ఆహాో ! 

తా. ఈతిరుపతికొండయందలి వేంగులవాండ్రు ఇక్ళ_డిగువాలలోని సింవా 

ములు ఏనుంగులకుంభ సలములను గొట్టి నేలంబడినముత్యాలతో సింగారించుకొన్న్న 

న్లీీలతోడ సురత క్రీడలయందు పవారించుచుందురు, 

మజియు,.___ 
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“చ. నొబల విహారము ల్పలు ఫశ ఘోర మృగ ౨(దులగోళ దెబ్బలక౯్ 
C౧ 

గబగబ రాలు నేనుంగుల గాథశిరం౦బులమా కికంబులక్ 

సాబగునC డాప్ప్బఫాల్పుత వముళీచోటులలూడి విలాసలాలనుల్ 

కబరులు చూడు? వేడుక6 బశవారము చేసెద నిందునం దవో! 

టీ. జోటులక్ = న్రీ)లను, విలాసలాలసుల్ = కీడలయందాోసన క్రి గలవారు. 

ల / eu § . “గ ఇతి, వ్యాను మానం, దతీణతేః (సాప నుల పురతో” నిర్దిశ్య॥ 

వ, అని దక్కి_నవుందిక్కు_నకుకొ వినాన మానయించుకొంచు 

సెదుర నిన్దేశించి. 

ఫఘటికాచలవర్షనమ్. 

(ఘటీకాచలము= చోళ ౦సిపురము--ఇది _పహ్లాదుని రక్షించుటకె హిరణ్యక 

“శివుని సంహరించి పోయి. శీరసౌగరమున యోగన్నిదలో నున్న యానరసింవా 
స్వామిని (ప్రార్థించి ఈయోగన్ఫశింవాస్వరూపమున నే ఈపర్వతమునను సేవ 

“"సాయించుచుండవలెనని ఆపక్షోదు6 డ పేక్షీంచినదియేకాక) జేవే్యదుండు రా 

క్షసబాధలకు చిక్కి [సుక్కుచుండుటను మార్హ యున ఇం దద్భ్యున్ను నుహారాజు 

చూచి ఆరాక్షసులను తెలిసికొని నేను పోయి సంనారించెద నని లేవిపోవం 

-జాడలరగా, ఆయిం[దుండును దిక్పాలకులును కావలసిన ఆయుధములతోడ సే 

నాసమూవాము నిచ్చి ఈనరసించాస్వామిని (హారి ం౦చి హనుమంతుని సహాయ 

ముగను నిచ్చి ఇందు ధూ(మాక్షమకరాక్ష కుంభనికుంఫాదులను ఈపురమున 

సంవారించినందున (పద్యుమ్న పురము వానుముత్సురము అని పేరొందినదియే 

కాక అక్క_డక్క_డ ఎంతోకాలము తపస్సు చేసిచేసి యోగాభ్యాసము వేని 
"నన్సు ఇక్కడ 'ఒక్కభటికలో నె =గడియలోనె యోగాభ్యాసము చేయుట 
చేత ఇందలివారిని తప్పక పరమపదము నొందించుచున్నది యెనయిందు ఆ 
యోగన్ఫసింహస్వామి లక్షీ సహితుడై హేమకోటివిమానమున సూర్యాభియు 
“ఖముగ నేవసాయించునట్టు కలిగియున్న యది.) 
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వృ॥ కంఠోపరి కంఠీరవకుచి 

దంష్టారుచివిచి(త్ర చం దిక యా 

స్ఫృక3 కాచలఇవ నయనే 

ఘటికాచల ఏష సం(పతి ధినోతి॥ 808 

అ. కంఠోసరి=కంఠయుమో౭యవ, కంఠీ...శం[దికయా = తేనసింవారూాపము 

యొక్క_ తెల్లనెన కోజలకాంతియనెడి ఆశ్చర్యకరమైన వెన్నల చేత, స్పటి 

-కాదల ఇవ = పటికములకొండవలె, ఏషఘటికాచలః = ఈఘటికాచలము 

నయ నే=కన్నులను, సం పతి = ఇప్పుడు, ధినోతి = సంతో వపజిచుచున్న ది. 

తా. ఈ చోళంగివరమందు ఆ నృసింవాసామియుక్క_ తనసింహరూపము 

నందలి తెల్పనికోజులకాంతు లనెడి వన్నెల చెక, పటికాలకొండవలెనుండు -ఈ 

ఘటికాచలము ఇప్పుడు మనకండ్ల కానందము నిచ్చుచున్నది. 

క. తటభాగములం సరి 

పటుదంష్టాారుచులజో (త్స ప్ పర్వుచు నెపుడుకొ 

సృటి కాచలము౯ వలె నీ 

ఘటికా చలముకా జెలం7( గనుపండుగ యె. 

టీ. కేసరి = సింవాముమయొక్క_, జ్యోత్స్న = వెన్నెల, పర్వుచుక్ = 

చ్యావించుచు. 

గ్య సభ క్షిపకర్ష నుంజలీం బభా(._ 

స్ట్ నరసింహాస్వామి వర నము, 
ఎన అణ 

(శ్రీనరసింవాస్వామి -- వీరు హిరణ్యకళిపుండు నరమృగసుర[ ప్రముఖుల 

చేత తనకు మరణము లేనట్లు బవావలన వరము బొందియున్నందున వానివలన 

బాధపడు |పహ్లాదుని సంరక్షీంచుటకై దేహము నరస్వరూపముూగాను ముఖమా 

సింవాముఖరూపముణాను _స్టంభమందును ఉద్భవించిఆహిరణ్యక శిపుని సంవా 

రించిన యామహోవిష్ణువు దశావతారములలో నాలుగవయన తౌారము.) 
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స్మ గ కేళలిపుచ్చే. 

నర కేకుణవిఘ్నాయ 

నర కేసరిశీ నమః॥ 804. 

అ. వర కేతుస్థ తా బ్రయవశేస్ట్రమైన బక్కు_మందుండు గతత్శంతు(డు: 

గలవాడును, (శ్రియః = లత్మీ క్ర స్మరకెళిపుమే. = మన్మథ, క్రీడను వృద్ధిపజుచు 

వాడును, నరకేక్షణ విఘ్నాయ = నరకమును జూచుటకు౦లహడ విఘ్నుముగల 

వాండునైను నర కేసరి జేఎనరసీంవాస్వా మిక్సి నమః=నమసా్కారము. 

"తా, గరుడధ్వ జుండుగా లక్షీ పతిగానున్న యిక్కడి నరసింవా స్వామికి 

"మేము నరకము నే చూడకుండంజేయుటకై నమస్కారముచేయుచున్నా ము- 

వ. (ప్ఫోష్టభ క్రి చే. (బబన్ధాంజలీ మె. 

క, పులుంగులపతికేతన, మల 

కలుములజన రాలి మేలిశకామిత లీలా 
కలనము నరకవికలనము 

కలనరవారికి న్నమస్సు $ కావింతు నికే, 

టి. శేతనయు= లు క్కె_ము, కామితలీలాకలనము=కోరయిడీన విలాసములను: 

గూర్చుటయు, నరక వికలనము= నరక నాశమును. 

తాగస్ట్ర ్ టడు=గరుత్శంతుడు_ ఇతడు విన తాక శ్యపులకు పుతుండు. నూ 

ర్య'సారథి మైన అనూరువునకు తమ్ముండును సంపాతిజటాయువులకు తండి 

యును పినతల్సిపు,తు లై న కాద వేయులకు దేవలోకమున ఇంగదుని జయించి అ 

మృతము తెచ్చి యిచ్చినవాండును, లోకోపకారకు లై నపుళిందులను తాము చా 

యఫాగమునకులాను శవీంచుకొనంబడి గజకచ్చపరూపు లైన విభావను సుపతీ 

కులనుక భక్నీంచుకొనినవా(డును, సర్వదా సర్వేశ్వరునికి వావానమై వేద 

స్వరూపుడు నె నపత్నీశ్యరు(డు. 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకా తాత్ప రేడి హానసహి తను. ౨257 

కొంచ, ___ 

శో స్థిర శంఖాదిచిన్హాయ నురనంఘార్సీ తొం[ఘయే 
పరనంహోరద మూయ నరసింహాయ మంగళమ్ | .్రి0క 

అ. స్థీ రశ ంఖాదిచిన్దాయ= స్థీరమైనశేంఖచ, కాదులే చిన్నా ములూగాయలవాం 
డున్కు సురీసంఘార్చి తాం నుయే=దేవసమావహాము చేత పూజింపంబడినపాదము 
లు గలవాడును, పరసంహారదతు య=శతువులను సంవారించుటయందు "సము 

రండు నైన, నరసింహాయ =నర సింవాస్వా మికి, మంగళం=మంగ శము. 

తా. శంఖచ్య కాదులు గలిగి శ తుసంహారకు. ఇటే చేసత లర్చిం చెడుపొద 

ములు గలనరసింవా స్వామికి మంగళము. 

మజియు.___ 

క. మంగళ మరిదరభరణా! 

మంగళ మమరార్చ్య్వ చరణ ! $ మహనీయగుణా ! 

మంగళ మరిసంహారణా | 

మంగళము నృసింహ దేవ! నుహితసుభావా ! 

టె, అరిదరభరకా=చ[కమును శంఖమును భరించుట గలవాడా, మవానీ 

యగుణా=గొప్పదయాదిగుణములు గలవాండా ! మహిత సుఖావా=మవా త్త 
ముతో "నెంచంబడినమంచిమనస్సు గలవాడా! 

జంభాసురుండుకమార తారక యుద్ధములో దేవేందునిచే చంపంటడ్న 
యొకరాకుసుయథు. 

శంభువు== ఈశ్వరుడు... ఇతడు (తియూ ర్తులలో నొకండు, భార్య పార్వ. 

తీదేవి కుమార వినాయక వీరభ్యదులు కుమారులు ఇతనికి నొసట మజియొక 

"నే తమున్సు "చేతుల. గపాలభూలాయుధములును, మొలను పులిచర్శమును, 

చెవుల సర్పములున్కు మెక్కె_మన. పృృవభమునగలిగి సంధ్యాన_ర్హనముతోను 
నందివావానముతోనుండి, ఒకప్పుడు భూమియే రథమై సూర్యచంద్రులు చక 
ములై వేదములు గుజ్తములై (బపాయే సారథిమై, మేరువు అమగాను నమ్ 

17 
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(దము అతపపాదిగాను విష్ణువే బాతాలుగాను ఏ, లోకములను చెజబుచుచుం 

డునట్లి (తిపురాసుమలను సంవారించినవాండు; నుజి యితండు విష్ణువునాజ్ఞ 

2) న్ 

- . | ణా 

చెత దివరాక్షుసులు అమృతము కటుచున పుడు మేురువును కవ్వముగా వాసు 

కిని తాడును గాను చేసికానలగా, . ఆకషస్ట్రము సహో ం౦ంపయజాలక వాసుకి (కక్కు 

వఏిషేముతోను ఆవివజ్వ్యూల చల్లంబడుట కై తలను చం[దునితోను గంగతోను 

కూడియున్న జటాజూటముతోను "కె లాసమున విలాస ముతోను నుండునతండు. 

(ప్రళ్షోదుండు---29 ప పుట చూడు. 

నో జంభడంభ హర కేనా రంభ లంభకమూూ ర్హయె 
మెట్. 

= వం: కం 
కంభుసంభావ నయాయ  స్తంభడింభాయమంగళమ్!। 806 

అ. జంభ-దంభ-నార-కేయు-ఆరంభ-లంభక - మూ ర్లయే=జంభాసురుని 

యొక్క - గర్వమును - వారించినట్టి యిం(దునిక _ శేమములను - ఆరంఖిం 

చుటలను=లఖింపంజేయు నట్టి _ శరీరముగలవాయడును, శంభు - సంఫావనీయా 

యజశివుణి చేత - వూ జింపంవగినవాండు నైన సంభ = డంభా య == సంభము 

నకు బిడుళూగు నరసింనాస్వామికీ, మంగ ళం=మంగళ ము. 
యె "| 

శా. చేవే్యదునికేనముమున కై యును, శివుడు చేయు పూజనమునకయ్యును 

(హిరణ్యకశిపుని సంహరించుట కై యును (పన్లోదుని రత్షించుట'కై యును, ఊ 

కు_ స్తంభ మునందు ౬ బుట్టిననరసింవా స్వామి! ముంగశళము. 

క, జంభాసురదంభాహార 

సంభ వుకారంభ విహిత శ సంభ వనహి తె ! 

" కంభూచితసంభావిత ! 
స తడింఛ ! నీకు శ సన ,0గళ మౌన్. 
_్హంభోద్ధికడింభ ! నీకు 9 సన్మ 

“టి; జంభాసురదంభ - ఆహార - సంభవుక - ఆరంభ - విహిత - సంభవ - 

సషితాజజంభాసురునిగర్వ మును పూర్ణ్యయుగా వారించునట్టి - శ్నేమమయుల యొ 

pn ఆరంభ మునశె - విధింపంబడ్న - నృసింవాజన్మ ముతో గూడినవాండా కీ 
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కృ శానుః. 

౫॥ కిమరే?ి (కోధమయే=ఒపి నరమృశం జే సవవచనం విరచ 
యసీ? 807 

వ. ఏమిరా? యోాశో పస్ఫరూాపమైన నరసింహరూపమందును వి 

నుతివచన ములు సరచించుచున్నాన్చ? 

కో॥ [ పపాదనూహాదయితుం త మేకం 
ళు లు యా 

సర్వస్యకుర్వ౯- భువనస్యభీతిం 

సె ౦ంహం దభే సంవాననం పురా య | 

_స్తవ సవ స్ప(తే కథం (పవృ త్తేః కీ 308 

యణ య౩ః=లసండు, తేం=ఆ, డ్రహ్తావం= పహ్హాదుని, ఏకం= ఒక్క్ట_నిన్సి ఆహ్ 

చయితుం= సంతొవపజచుటకై, సర్ప స్యభువనస్య= సకల లోక ములకును,శీతి ల 
శ్ర యమున్సు కుర్వక్ = చేయుచు, సెంవాం జసింవాస్వకూపమైన సంవాననం= 
శరీరమును పురా=ముంద్రు ద ధే=ధరించెన్కో తత = ఆనరసేంహునియంద్యు 

'తవ=నీయొక్కా) స్తవః=స్తో తము కథం= ఎట్లు (పపవృృత్తః= (పవ ర్తించినది 2 

త. ఒక పహ్లోదుని సంతోపపజచుటకై లోకమునంత భయపజచుచ్చు 

సింవాస్వరూపమును ధరించినవానినిగుజేంచి నీ వెట్లు సోతయు చేయుచు 

న్నాను! 

తే, ఒకని? (బహామం (బాహామ * నొనరుచుటకు 
cn ౧౧ 

సకలభువనంబులకు భీకి + సలుపు చిటుల 

శేంహానంహాననము ధరించెను నెతండు 

అతని గాని కొనియాడెడుశేవిక మ దెటుల? 

టి. _ప్ర+ఆస్హాదుక =| పకృష్ణమైర నంతోవము గలవానిని గాం 

వి శ్వావసుః,___ 

Xl వయస్య |! మువం వాదీ? యత;ః॥ 309 
| ఎ 



| Jae 

* 

వ. చెలికాడా! యీాపగిదిని బలు కాడకుము. వల యంేని? 

వృ! అపుణ్య ధా శేయహిరణ్యాదూన 

_ (గ్రిలోకకోకకుపణాయ శౌరిః 
కాయాధ వాయాసనిరాసదంభాత్ 

_స్తంభాదిహాజృంభత సం భ మేణ! * 810 

అ. శారః= విష్ణువు, అపుణ్య-ధౌ శేయ-హిరణ్య-దూన - తిలోక-శోక-క్షప. 

ణాయ=పుణ్యహీనులందు (పధానుండైన- హిరణ్యకశిపుని చేత - దుఃఖితములై న- 

(తిలోకములయొక్క_-దుఃఖమును-వోంాొట్టుట కై, "కాయాధవ- ఆయాస-_నిఠా- 

స-దంభాత్ =కయాధు పనెడిలీలాపతికి పుత్రం డైన పహ్లోదునియొక్ళు_4| శమ. 

మును -పోయగొట్టుటయందలి- ఉ్మ చేకముపలను ఇవా = ఇక్కడ, సంభాత్ = 

_స్తంభమునుండ్సి సంభ మేణ= =అతి వేగముతో, అజ్బంభ తే=విజృంభించెను. 

లా. హిరణ్యకశిపుని సంహారిం ది | తిలోకములక్రును నోక ము లకండుటకై 

లీలావతీకమారుం డైనపహ్లాదునికస్టను.లు దీర్చుట కై యావిష్టువు ఈయుక్కు. 

_స్తంభ మునుండి, ఇక్కడ విజృంఫించి (పత్యత్షమయ్యును. 

తే. ఖలుండు ఘనుడు నగుహిరణ్య+క శిపువలన 

ముజ్జ్ఞగంబులు పడుపాటు + లుజ్జగింప 

నతనినుతునినెపంబున *+ నవతరించె 

_స్తంభమున సంభమమున విశజృంభణమున. 

౫4 ఇదం చావఛార్య ఆం 

వృ॥ మనుష్యుతిర్య క్త ఏ ము వేత్య సద్యో 

చేన స్ప షయం స్థానరతోఇభ్యదం౦ంచకా 

విచితశ కృ నయ మ(గత్రవేడై 8 

_(షతాయ్యమానం (పకటీకరోతి 811 

అ. దేపః=స్వామి, మనుష్యుతిర్య క పం =మనుష్యుత్వమును, మృుగత్వము 

ము, ఆ పేత్య=పొంది, స్థావర త్కజజడమైన_స్తంభ మునుండి, సద్యః=అప్పుడే 
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"న్వయం= తానుగానే, అభ్యుదంచకా = ఆవిర్భవించుచున్సు వేదైః=వేదయమల 
చేత, (ప తౌయ్యమానం=[పకటింపంబడు చున్న, విచ్శితశ కృ సృన్వయం=ఆశ్ళ్చ 

'ర్యమైన సామర్థ గ్రముతోడి సంబంధమును అతజఇక్య_డ, (పకటీకరోతి=[ప 
సిద్ధపజచుచు-న్నా(డు. 

తా. ఇృక్కు_డ భగపంతుండు మనుష్యుడుగానె నం గాక్కమృగయమాగానె నం 

గాక ఉఊభంయయరూపము గావించుకొన్ని తల్లిపలన లేక _సంభమువలననే తమి 
చినెలలై ననుశాక్క అప్పుడే ఆవిర్భవించుచు, వేదవిహితమైన అఘటనఘటనా 
-పటినును),  ఈపామరలోకమందు (పకటించుచున్నా డు. 

వ. ఇదియు నినునదియ. 

స్రీ మానవాకారము $4 మణి తిర్యగా కార 

మేక మె తొమిదిశయేని నెలలు 
కాకున్న జననియే $ కాకున్న జడమున 

నెవడు: గా కిటు తాని శ యవతరించి 

యేదియో కాక (త్రశీయోవిద్యలే కూడి 
వెల్లడి చేసెకోవిభవవిషయ 

మఘటితఘట నాసశేమర్థతే (పకటించె 

చామర! పచుర మాభూమి నిచట 

"తే, డేవడేవు:డు దివ్యాను$భావుం డితే(డు 

_ చరిత చాతుర్వుం డాశ్చర్య+చక్యుం జెపుడు! 

. గంశె?ి కనులారం జెవ్రలార + వింశు? నీవు 

తొంటి మార్యు లే కన లేకశయుంట వింటి. 

టె, తిర్యక్క్కులు=పశుపమ్యూదులుు (తేయీవిద్యలు= వేదవిద్యలు, అఘటెత 

'భుటనాసమర్థకే =భటింపనిదాని నంతయు ఘటింపంజేయుటందలి సామర్థ్య 8 

" ము"పామర'[ః పచురోఘు=-ఆ జ్ఞాంకో విస్తారమైన, దివ్య - అనుభావుండు=దివ్య 
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మైనపఫ "పము గలవాడు, చరిరవాతు్యయంనదుచుకా న్ను చమ తాజ్బ.రము 

గలవాడు. 

పునస్సవి( సంభ ౦=నుణియు నమకమ్మన. 

శ్లో! ఘటికాచలం వపురవేత్వ తత్త (తో 

 ఘటికాచలం సమధిరుహ్యు భ క్కితేః | 

. నరకేసరీ్యదచరణా విలోకయకా 

నరకే సరిష్యతి నజాతు మానవః॥ 812 

అ. మానహ=నునుష్యు(డు పపుః=శరీరమును, త త పలీః= స్వభాపముతో, 

మటికాచలం=గడియలో నశకించునదిగా, అవేత్య= తెలిసికొని, ' నుటి కాచలం= 

చోళంగివరముకొండను, సమధిరువ్యూ= ఎక్కి భ క్తితః=భ కి తో, నరకేసరీం: 

(దచరణొ=నరసింపహాస్వామిపాదములను, విలోకయక్- = దర్శనముచేయుచు,. 

జాతు=జఒకప్పుడును నరెకే౭నరక మందు, నసరిష్యతి =జాలేపడండు. 

తా. మనుష్యుండు తేనళరీరము గడియలో-నై నను, నళింపకుండునదికా దని 

"తెలిసికొని, భక్తి గలవాండె యీఘటికాచలమున కు వచ్చి ఆనరసింవాస్వామి- 

పాదములను సందర్శించినయెడల, ఎప్పుడును నరకమున జాజ నేజాజండు. 

క. ఘటికాచల మచలమ యా 
పటుభ కిని నెక్కి, నిక్కుశవము నరసింవాకా 
ఘటి* కొచలమేని౯ా మే 

నిటు లేనరుండుం గని నరక శ ముపుకుకా గనండౌన్. 

దం. చలనముకానిటే యగ దృఢమైనభ కి తో భటికాచలమునెక్కి_ గడి. 

యలో -చలించునదియని ఈదేవామును తెలినికొనునట్టి యేమనుష్యుండును ఆనర 

నీంహునిం గనుయగొని నరకము నెపుడును గనండు. కొను ? ఇది నిక్కువము. 

విశారణ్యవర్ల నమ్. 

౫, ఇతి వినానమన్యత స్పంచోదయళ౯ా సహార్షమ్! 818: 
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వ. అని విమానమును మణొొక్క_(పక్కకు నడపుచు సంతోవ 
ముతో. ! 
వీకైరణ్యము = తిరు వెవ్వుషూూరు ఇది సుందరమైనచందనాదితరుల తాదుల 

చేత వీక్షింపందగినది మైనందున వీకురణ్య మనియు ; వీరరానునులే శాలి 

హపకోతృమహామునిని చను నివసించుటకు కింగ్భవాం=ఎవ్రుళ్ = ఏయిల్లు అని అడి 

శినందువ కిం ంగ్బృువా మనియు ; మజియు మధు  కటభులు అనురాక్షసులు చేవతో 

కమున దేవతల నే -గాక భూలోకమున నుహక్ములయజ్డూదికర్ణ లును చెఆుచుచు 

వారివారిని చాధించుచుండంగా దేవతలు తీరసాగరమునకు పోయి (శీమన్నా 
రాయణునితో మొజ పె ఓ అతనిచేత వారి నిందు సంవారింపంజేనినది కాక; 

ఇందు తప పన్ని యెకశాలివశోకృనుహాయుని నిరాహారుండై వే సెడువైక్వదే 

వము అనుయజ్ఞా ము అతని పరీక్షించుట కే _(బావ్హణవేషధారమె వచ్చి అనా 

రాయణు.డు తుధార్తుండనె యున్నవాండను “అని ఆన్న మును యాచింపలా 

అకం డప్పు డన్నము సచనము”చేనీ పెట్టి భుజింపంజేసి అతేనివలన మోక్షము నపే 

శీం-ి యు కుం డెనదియే కాక; మజియు కాళికచండాలక న్య -కాసంగ మమున 

కులాచారక ర్హాచరణ[ భ ఘు డయ్యును ఇంవలి పృూతాపనాళశినీస్నానఫ శులమున 

పవిత్రం డైనదియే కాక, ఇందు చేసినస్వల్పపుణ్యయ అధికముగా ఆవ్వర్తిం 

యట చేత_మజలుటచేత ఫు ణ్యావర్త మనియును ేరొండియున్న యది. 

శాలిహో, తుండు:---ఇతండు తేనకీపః ప్రభా పముచేత ఆంకలిడప్పు. లడలి 

పోయెడినీటితోడిత టాక మతోడం గూడుకొన యున్నయా[శమమున తపస్సు 
చేయుచున్న యొకమవార్ది - 

వృ॥ వీకారణ్య మిదం వదంతి సరసీ వృాతాపనాశి న్వసా 
వస్యారోధసి వీరరాఘవ ఇతి (పఖ్యాతనామా హరిః | 

వ్యక్త కం రాజతి వితిహాే(తఇవ యో వి సీర్త ర్ల హేర్ ద్యుతిః 

త్నేతం (ప్రా_ప్తకుశ స్థలి (పభజకి శీశాలివాళోకాంచితక్ | 
అ, ఇదం= ఈడే, తయన, వీమ్షురణ్యం =వీకురణ్యమని, వదంతి= చెప్పుచు 

న్నారు అసౌ=ఈ, సరనీ=తీర్థమ్య వృాత్తాపనాళినీ=మనస్తాపముల నళింపంే 
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యఇనపి అస్యాః - రోధ సి=దీనిగట్టువ్క వీర రాఘవఇతి =వీర రాఘువులన్సి (పష. 

ఖ్యాత-నామా= పసిద్ధ మైననాముము గల్క యః=సీ, హారిః= విష్ణువు, ష్య శం= 

స్మృజ్ఞ్యమా, వీతిహాల్_తఇవ = అగ్ని హో తుంఢువలె రాజతి = పకాళశించుచు 

నాబ్ట్రండో, వి శ్రీర్ల హేతిద్యుతిః= విశాలము లైన చకా ద్యాయుధ మలయు- 

జ్యాలలయు కాంతులుగల వాడే, _శ్రీశాలిహో,తాంచితం=| శీశాలిహో తమ 

చేత పూజింపబడిన, తత్ శే తం=ఆవీమారణ్య వేత మన్కు పా ప్పకుశ 

స్తతీ=అందు చేరిన కుశ స్థలి యనునట్టినద్మి (ప్రభ జతీ= ఆశయించు చున్నది. 

తా. ఈశ్నేతము | వీమురణ్య “మనియు, ఇందలితీర్ధము తాపనాశని యని 

యూ. ఇందలి విష్ణువు వీరరాభువ్రు లనియు (ప్రఖ్యాతి ఇది విహ్లావు అన్నీ హో 

_తంతువలె జ్వాలలతోను _పకాళించుచు, కుళ స్థలి యనునదితోం గూడి శాలి 

వోరమవాన్షు చే పూజింపంబడినయా కే త్రమందు (పకాళించుచున్నాండు,. 

సీ, వినుము! వీకారణ్య శ నునునది యిది యం(డు 

సరసు పహృతాపనాోశని యు దండు, 

ఆసర స్తీరమం శ డాహరి (శ్రీవీర 
రాఘన్ర లను పేర. క  ఒబలున౦0డు, 

ఆవీర రాఘవు 4 లాపికిహో[తు:డు 

' వలె హేతిజె తై (తుండై $ వెలయు ; నిందు 

శవాల్రిహార్మే త్రుయ పూ*తశచారి! తుం డర్చించు -" 

తే త్ర మిదె కుశ శేస్థలిని గలది 
"తే. కనుకనే యిందు వీరరాశసునుతె యిందు 

"జేఖరాదులు తమశిర క శేఖ రాల 

రసర్చులను నర్చ లొసంగించు 3 నడుగులం గల. 

బాడి కింగ్భహస్థు-డు చూడు * వేడు కలర, 

లా ఆ. హూత్రిణె జె (శుంైంజ్వాలలతోను కాంతులతోను. రకు కొ లి య ; వూ 

కభార్మి తుం (ఢు =సది,తే శరి (త్రు6శు, ' ఇంకుశేఖంాదులు ౫ భం వశేఖరుఃడు ముద 
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“లగువారు, అర్చులను= కాంతులతో, కింగ్భవాయు= ఏమియిల్లు? స్వల్బగృ్భవాము 
(తిరు ఎవ్వుళ్ ఊరు = తిరు వెవ్వుళ్తూరు). 

గ॥ ఆకలయతు భవా న( తేమం చమత్కా.రమ్! 
వ. నీఏచమత్కార మిందుం గనుగొందుగాశ. 815 

ఇ ఫీ ఏ ఏర రాఘవవర్హ నమ్. 

. వీరరాఘవస్యామి. వీరు---కనకవల్లి తాయారుతో విజయకోటివిమానమున 

'భుజంగశాయియె వాతాపనాశినీసర క్రీరయున కశ స్థలిలో శాలిహోతృమహాో 
' మనికి ప్రత్యక్షమై తిరుమఖ్రీకై తిరుమంగై యాళ్యార్ల మంగళొశాసనయులతో 

“నేవ సాయించుచున్నవారు. 

Ea ద్భిరేఫవర్గాం సుమనోరమాం తనుం 

మభ రిసంజ్ఞా మివ విరరాఘవ 

స్పుపర్వరా జేన యదీయ మంచితం 
ముఖం పదద్వంద్వమి వా పశోభ శే॥ 816 

ఆ. యదీయం=ఏవీర రాభఘవులదియెన, ముఖం= మొగము, నుపర్వరాజేన= 

మంచి పున్న మచం దునిచేత, అంచితం= పూజింపసంబడినది గాన్న, పదద్వం 

ద్యం= = పాపములజంట, సుపర్పరాజేవ= దేవకలరాజై న యిందునీవేత, అంచిత 

మివ=పూజింపంబడినదిగానువలె, ఊపకోభ తే=|పకాశించుచున్న దో? సవీర 

రాఘవః=ఆవీర రాఘవులు, తనుం=తనళరీరమును , ద్వి శేఫవర్హాం=తు మై దపర్జ్మమ్యు 

వంటివర్థ ము గల వై, సుమనోరమాం = పుమ్నముప లె రమింపంబేయునది-గాను 

సంజ్ఞాం=లతనశే పేరును, ద్వి రేఫవళ్గాం ౦= రెండు రే సాక్షధములు కలదై, సుమనోర 

మామివ= దేవతలను రమింప6 జేయునది గాను వలె, బిఛ్చర్డి= =భరించుచున్న వాండు. 

శా, చం దుండు ముఖముతో సమానుండుగా,) ఇందు౭డు పాదముల నర్సిం 

చువాండుగానుండు వీ వీరరాఘువస్యోమి దేవతలకు మనోవారమై పువ్వులవంటిచై, 

(థమురశ ద్దార్థకద్విరేఫమును తుమ్మనవలె "నీలవర్గమై నశరీరమును వీరరాఘవళశబ్ద 

స్థద్విశేఫ ములు గల తన పేరునువలె ధరించుచున్న వాండు. లి - 
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కే. వీరరాఘవుడును జవముళత్కారి యార ! 
సంజ్ఞ యనువున.౬ దనువును $ సర్మగహించె 

ముగమునరణిన చరణాబ్దకీయుగము? గాంచె 

ణి ద్వి శేఫవర్ణ్ల మనోరశీమమును గా 

దగి సువర్వరాజసనుంచిశతమును గా, న 

త్త ద్వినేఫము= రెండురేఫ ములుగల [(భ్రమరప దవాచ్యము తుమ్మెదయు, వీర 

రాఘపపదవాచ్యము స్వామియు (శేమక్రమాలం కారములు. :) 

కృశళానుః. 

గ వయన్య కిం సన్నహ్యూసి వీకరాఘవ స్తవనే యదసి న్ని 

న్నగనగనాభ ఇవ పకధన్యగ హణ పర త్వాదయః (వాదు 

వ్యీతవోషా, | 817 

వ. సఖా | సన్నాహపడుచున్నా వేమిరా? ఈప్ర రాఘవుని 

వినుతించుటయందు, ఎందు కనిన, నితనియందు నావేంక 

టాచలపతియందునలె పరధనపర త్వాదిడోవదూవణములు, 

(పకర్ష ముగను గలిగియున్న వి గనుక,. 

విశాషవసుః._ 

త(కాస్మదు శ్లేనై న తత్పమాభానేన పునర తావ సంతోష్ట 
వ్యమాయువ ₹ ఆాభవశా, పామరతే! రమే నకస్యమనో 
వీరరాఘ వే శీ; 818: 

వ. అందు, మావచియించినయాసవమాభానవచనముతో నే యిం: 
దును ఆయుష్మంతుండ వై ననీవును సంతోమింపవలయును ౪ 
ఓమందమతీ ! ఎవనిమతి యీవీరరాఘువ చేవునందు నానం 
దము నొందక యున్నయది ! 

xX 
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వ స్వేత సాధ్యజగ జ్ఞని స్పుత నుపల్లా యాంకితో ఈస్థల 

స్పామాె దేవపరఃపుమాకా కృతనుతి నా మెయణీశాదిభిః | 

పీకారణ్యపతి ర్విరాజతి గతి ర్లాం మూసదృక్సాహీితీ 
ధీ తాం త్యాయు రరోగ తాధనయకో.మో వాద్య పేతూవతాం॥ 

అ. "న్వేక్యు - సాధ్య - జగజ్ఞనిః = తనచూపుమ్మా తముచేత నే - సాధింపంద 

గిన - జగత్సృృష్టి గలవాడును. నుతేను _ పత్ - లామా _ అంకితే-ఆరఃస్థలః =. 

తేన నీ మైనలక్షియొక్క - పాదముందలి - లత్తుక చేత గు ర్థంపంబడి న -- 

వకఃస్థలము గలవాడును, సాక దేవ= సాముత్తుగా న పరఃవుమాక్ =పరమ 

పురుషుండును, దామాయణీశాదిలి = నివ్రుండు ముప లె నవారి వేత, కృతేనుతిః= 

చేయంబడినసో త్రము గలవాండునైన, నీషమారణ్యపతిః = ఈవీమారణ్యమునకు 

పతియైన వీరరాఘవులు (చాకాసద్భక్ - సాహితీ - ఫ్ - వాంతి - ఆయుః. 

అరోగశా - ధన - యశః = మోక్ష - ఆది.- అపేమాపతాం=(దాతతో సమా 
నమైన - సాహిత్యము - బుద్ధి - ఓర్చు = ఆయుస్సు - ఆరోగ్యము. _దవ్యము- కీర్తి- 

మోడ్నము - మొదలై నవానియందు _ అపేక్ష గలవారికి, గతింజ దాకియె విరా. 

జతి=ప్రకాశించుచున్నా (డు. . 

తా. కటాక్షమాతమువేత జగత్సృష్టి చేయుచు, ంక్షీ పొదములందలిలా- 
తూరసము వక్షఃస్థల మున గ ర్రించుకొనుచు, రు[జాదులసో తము కె కొనుచు, 

శవీశారణ్యమయున సామా త్తుగా పరమసప్ప్రరుషుం డేనవీరరాభుస్యామి ఏ పాండిత్య, 

మ త్యాయురారోశ్యాదు ల లపేక్షీంచువారి కిచ్చుచు. (బకాశించుచున్న వాండు... 

సీ ఎవనిసంక ల్ప మూళభువనసంఘములకు 

జన నాననవినాశ $జననభూమి, 

ఎవని యురంబ యాఫభువన మాతకు మహో 
మారుత లవిశాల$ చం, దశాల, 

ఎవనిగుణావళి $ భఛవభవాన్నాదిచే 

వావళివినుతుల * కాస్పదంబు, 
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ఎవనిపరత్షంబు శ. డివిజ శేఖరులలో 

(శుతితిరః| పక రంబు $ | శుకమువజిచు. 

తే, నతలా ఏ కూవనాధిపు( 1 డర్థి కర్రి 

సువుతి సాహితి ధృతి నీతి $ శమము దమము 

నాయు వానోగణ్య మైశ్వర్య $ మనిశయశము * 
మొనలు గా నోయ నీయలగా 9 ముఖ్యగతియ. 

, టి. చారుతల=సౌ౫ాన స్థలముల చేత, భవభ వాన్యాది=పర మేశ్వరుండు 

'పార్వతిచెంచలై న, (శ్రుతిశిరః[పకరంబు=చేదాంతేనసమాహము, అక్థి కిల =యా 

-శకునికి, అర్థిక =కోరికతో, ఓయక్ =పరుస గా. 

కిం చ... 

వృ॥ ఉ వేక్యువీమూరన మున్నత స్సదా 
నువ వలా సుమనః పుపా=[శితః | 

అహీన శే సేవ్య హరిచందన స్తనొ 

త్యుపా[( శితానా ముచితాం 'నువాసనామ్ | 820 

ఆ సదా" = ఎప్పుడును, సుమన; పుపా = బేవతీలను-పుష్పుములను-పోష్సిం 

-చునట్టి, నువ పర్ణ ల్ల్యా=కనక కవల్నియనెడ్' లకీ తో ను-సంపంగితీ యతో, ఆ శితేః = 

“ఆశ్రయింపంబడిన దె, ఉన్న త=పొడ వె నదె, అహీన ేవ్యః=సర్పరాజుచేత-పె 

దె నవారిచేతను నేవింపంబడునదెను హరిచందనఃజ హరి యనెడు హరిచందన 

'వృక్నయు, వీకావనం = ఈపీకూరణ్య మును ఊడే పిక్య=చేం, ఉపా శ్రితానాం = తే 

న్నా(శోయించినవారికి, ఉఊచితాం=కేగుమైన, సువాసనాం=మంచిభావనను - 

మంచిసరిముళ మునుకా, తనోతి = చేయుచున్నది. : 

తా. మంచిపువ్వులు గలసంపంగికీగెలతోం గూడి, సర్పశేన్థములతోను 

గూడి పొడవైన వారిశండనవ్భశ్షమువలె, దేవతలను బోపించునట్టి కనకవల్సి 

శాయారుతోం గహూడి, మహోన్నతు( డె =, మవోన్నతు లె లెనవారితో ఆదిశే 
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షువితోను గూడిన యానీరరాఘవస్వామి, ఆవీకమూరణ్యమును జేరిత న్నాళ 

యించినవారికి మంచివాసననువ లె, మంచిఖె "వననుం గలుగంజేయుచుండును.. 

మజీయు.___ 
తే. ఇందు ఏీతూవని౯ వారిశేచందన మిదె 

యెల్ల వేళ్రల సుమనస్సశీముల్ల సితము 

స్వర్గ వల్లి సమేతము శ సహాదహీన 

పదము (శితశుభ వాసనాశీ పదము కనుము?ి 

టి. సవాదహీనపదము= సహించునట్లి సర్పరాజులకు-ఆదిశేషునకు స్థానము. 
(శ్లేపాలంకారము.) 

x1 ఇత్వన్యత విమానం వేంఖయ న్న(గతో వీక్ష్యు సం(పత్య, 

'భిజ్ఞ మ్॥ 821 

వ. అని మటొక్క_(పక్క_కుకా విమాన మానయించుకొంచు నె. 
దురం గనుంగొని జ్ఞ _ప్పిం చేసికొని. 

స్ట భూత పురీఐ ర్హనము, 

' (భూత పుర ఇది - అకు_డిచెబువుకు తూర్వ్పునను మూలమండపమున' 

క త్రేరయునను ఉండు భూ లేశ్వరుని దేపస్థానమందలి యాభూ లేశ్వరుండును: 

తనభ కు కులెన భూత రాజములతో దర్శింపంటడు చుండునది. ) 

' ఈఖూాతపుకియే కీ యాదికేశవ స్వామిసన్నిధి ముందున్న దానికన్న 

వెనుకటి (పాబల్యారంఛమందు గోపురమండప [పాకారాదుల నిరాణములో 

ఆస్వామి గర్భగ్భవామునకో “నెదుట ఆస్థానమండ పారంభ ముందు దానికి తగిన 

చతు స్తంభాలు లభించనందున ఆకై ంకర్యనిర్వావాకుం చన శొండవమాక చక ' 

వ ర్తికి తాను సాయించినస్యప్న[పకారము ఆఇెజువులో ఆ_సంభములను కని, 

ెట్టియును దాని (పతిమావికేషములతో డి స్టా ల్యౌాన్నత్యములనుబట్టి యెట్టివా. 

రికిని చెకెర్త త్తం బట్టు వడక వోయి చింతా కాంతు. డే "జె యుండునా రాజాస్వప్న 

ములో మణుల అభా తేశ్వరుండు తా-నేతెప్పించెదనని తెలివితనభటులైన మ. 
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“ఛోభూతములచెత “తెప్పించి మోరుతెచి మిచ్చిన మేలిమికి మోరే అం చాన' 

హీం-చి అంసలివె వై ఛవములతో యతి రాజులకు (పత్యశమై యున్న ఆస్వామిని : 

“ఆఊయతి రాజవవ్లీ శాయాకుతో శే నెపంచుకొంచు నుండుంపని నియమించియుండు 

నది యిష్పటికిని కనుంగొనువాకిక్ బతు భధ ంగంర్గీల అరకు లాశ్చర్య 

కరములై యున్న సన్నిధివై భపములతోను, మజీ [శీమదామౌనుజముని పర 

వరముని కూరనాథ (పభ్ళతిసన్ని ధుఆ వై భవములతోను, మజీయు మఠస త్ర 

దంట రా రాముల టక మోన అంవంనలి యుక్సేవానుకూతాంతే రాళ బం 

-గాళాలతోను చ్నితతరమై యుండు నీతొండమండలమంచలి [శీపెరుం 

బూగూరై యుండునడి, 

వృ॥ ఏపా భూతపురీ నిరీకీతే చరీ దోహాపహం౦తీ నృణాం 

(శీనా న్యతేగుణాబ్లి 'రాపరభ వ(దామానుజాఖ్యో మునిః 

(త్రయ్యం కాన్భుతసివభు నుంథనభవ దై దైయంగవీనాత్మే కం 

విజ్ఞానం యదుప జ్ఞ మేవ విదుపా నుద్యాపి 5 విక్యోత శే 822 

ఆ, గుత్రాద్దీః=స కలసద్దుణసమ దుం డై డన క. =పహభ యవిభూ తె 

శ్వర్యముగల, రామానుజాఖా్యేమునిః = [శీమ[ చామానుజులు అను తిరునామనః 

గల మునులు యృ్మత=ఎక్కడ, ఆవిరభపత్ =అవిర్భవించికో? _తయ్యంత - 
'అమృతసింధు - మంధన - భవ వత్ - వాయ్యంగనీన - ఆత్త కంజవేదాంతములనె 

డు - పాలసము[వముయొక్క - తేఅచుటవలన - కలుగుచున్న - వెన్న విశేష 

మే - సృంళూపముగా6 గలదియెన, విజానం=విశిషాదె (తేజానము విదుషాం= 
3 ఎ qr టై (as > 

విద్యాంనులలోో యత్ - ఊపజు మేవ=ఎవివలన జాపక మే యె, అద్యాపి= 
Ey జ. యా 

ఇప్పుడును విద్యోత తే= ప్రకా శించుచున్నదో? యత్ర=ఎక్కొ_డ, దోషాప 
వాం త్రీ=దోవయులను పడంగొట్టునదియైను సౌ=ఆ, ఏషాభూత పురీ= ఈ (క్లీపె 
రుంబూదూరు, మయా=నావేత, నిరీక్షితచరీ=చూడంబడీనది. 

తా. ఇదో సకలదోషములును పరివాకించు నీ శీసారుంబూడదూరు “నీను చ 

న. నలిని.  ఇది-పాలసము వ్రమన కచేచినయమృతమునువలె వేదాంతములందు ఆెలి 
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“వీం-చిన విళిహ్టాదె దత విషయమును విదాంసుబలకో (ప ధానజ్ఞాపక మునుగా6 గలి 

గించి సకలసద్దుణసమ ద్ర మై మిన (్రీమ్యదామానుజ ఘనులయపతారస్థలము. 

శా. (శీ రాజిల్లు పభాత భూతి పురి వీశవీంపంబడె౯ మాకు ము౯ా 
(శీరామవానుజమానిమాళి సుజన$ శ్నేనూర్ణి జని ంచె నెం 

చారా$ 'వేదశిరోన్చు' తాబ్టిమథనళ౯ ఫపాయేంగ ప్సంబుగ క్ 

సారజ్ఞాల్ గనుగొం దుపేజ్ఞగను దశీల్సెంబంధివిజ్ఞానమున్. 

టి, (పభూత= పెద్ధ మైన, హోాయంగవీనము=అప్పుడె దీసిన కన్న, ఉపా 

~ను= ఆవ్యజ్ఞానముగాను, తత్సంబంధి =ఆ రామానుజముని సంబంధిన, (రూప 

కాలంకారము. J 

శీను డా, మానుజవూనీం ద వరనము 

(శీమదా)మానుజమునీం( దులు---వీరు - శీ పెరుంబూదూరిలో (శీయాదికేశవ 

"స్వామిసన్నధికియుందు ఆనూూరి కేశ వా చార్యుల పలన కాంతిమతీ దేవికి తిరువనం 

"తాళ సెనునంశ మున అవతరించి, ఇలెయా?ా రని తిరునానుము ధరించి 

యావవపకాశులయొస్త విద్యాభ్యాసముతో శుతిస్మృతు లధికరంచి, కప్యా 
స మమ్మశోుతి కపార్ధము విని సార్ధము సాధించి; చోళ రాజాపు తికి (శీపాదతీ 

శ్థయుచె (బహ్మారక్ష స్సును తొలగించి; పాండ్య రాజుసభళో ' సరస్వతిని |శీభా 
చ్యముచే మెప్పించి, తి రుకో్క్టట్రియూన్నంబిగారియొద్ద తాము పదునెనిమిడి 

మార్లు తిరిగి, లభెంచచినచరమన్ల కార్థ ము అక్క_డిగోపుర మెక్కి_ అందజుకను 
ప్రకటించి, తను ఆచార్యులె న ఆశవందార్లు పకమపదమునకు వేంచేయునపుడు 
వారి వేలిసంజ్ఞ కనిపెట్టి (బహ్మసూ (తే భావ్యము రచియించి, (శీజగన్నాాథమున 

(శీపురుషో త్ర లేమని శీవింపంబోయి) తమనిదురలో వారిచే మోసికొనంబడివచ్చి 

విడిపించినహా రాచలముతో సింహాచలమును సేవించి; తిరునారాయణపురము 
నకుల బోయి అందుండి ఢెల్లి క బోయి అందుండి బూబు నాచ్చారుతో చెల్య 

వీళ్ళను ఆమేల్మో_టకు వేం చేసీంచి శేషా కారమున వేయిఫణములతో అక్క 
జిపండెండువేలజై నులను జయించి కోవెల పెరుమాళోో_ వెల తిరుమల తిరు 
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నారాయణప్రుర పురుహో శ్రమ సాలగామ బదరికా(కేమ "నై మిశార ణ్యాదె 

దివ్యదేశములను నేవించి మంగళాశాసనము చేసిరి... 

(వ్రీపంచాచార్వులు--వీరు -పంచసం స్కారతి రుమం త్ర ద్వ యాశ్థ ములు సా 

యించినపెరియనంబిగా రును చరమర్జా'కార్థమును సాయించిన తిరుకో_ట్యూ 

ర్నృంబిగారును, |శీమ్మ దామాణ మంతరాజమును 'సాయించిన ' ఆతిరుమలనంపో 

గారును, సవా(స్రశాఖార్గ యను సాయించిన తిరుమాలెయాండానుక , అంతా 

మోపాయయమును సాయించిన తిరువరంగ ప్పెరుమా ళరయరును _ వీరె పంచా 

చార్యులు.) 

(వీరితి రునామములు--అనం తాళ్వానువలన ఇలై యాళ్యా రనియు, ఆశవం. 

చార్జవలన మొవల్వ ననియు, తిరుకోట్య్యూర్నంబిగారిపలన ' ఎంబజెరుమూనా 

రనియు, నం బెరుమాళ్ల వలన ఆడయవరు లనియు,' తేవెప్పెరుమాళ్ళ్య వలన రా 

మానుజముని యనియు, చూడ కొడు త్తే నాచ్చియారుపబన క్రో వెల్లా ననియు, 

పాండ్యరాజుసభలో సరస్వతివలన భావ్య'కారు లనియు వీరితిరునా మములు. 

: (దీరువిరచించిన గ ౦థములు-- వ్యాసనూ త భావ్య, గీశాభావ్య, తర్కఖా 

వ్య వేదాంతత త్త ప్రసార: వేదాంతసం[గపహూ, వేదాంత పదీప, న్యాయామ్మృ 

త నారదీయపాంచర్యా శ, రంగనాథ స్తప, గద్య_తయాద్య నేకస్వరూప. 

గ్రంథములు.) 

. (వీరళిష్యులు--కూర త్తాళ్వాక్ మొదలు-ఆనంత్కే అకలంక, అరుణప్పుర, 

ఈయుణ్లి, ఉఊక్క_లు కరంజి, కోయిల, గోముర్క, తిరుకో_లూర్, తీరుమో 

కూర్, నడాదూర్ , నడువిల్క, నెయ్యుండి, పిళ్ళ, మాడిభూపి., మిళగ,వేదాం 

త, శిట్టియూర్ శిర, అను-అళా(కొలున్కు మొదలియాండాక మెొందలు- పెరి: 

య శిరియ, కుంజప్పురచ్చి, అరయ, అమ్మంగి, అయ్యర్ , ఆళవందార్ , ఈయ. 

జర ఈశ్వర, మారుతి, మారొన్నిల్లామారుతి, సోమాస్సి అను-ఆండాక లును, 

కిడాంబియాచ్చాక మొదలు- శిరియ, కణియనూర్చిరియ, అచ్చి, ఈచ్చంచాడి,. 

ఎన్న కొంగిల, అయ్యాపి లై, తూయప్నీ శ్లై అను-ఆచ్చాక లును వడుగనంబి. 

"మొదలు-కురుంజ్న వంగిపుర్కు చొ ట్రై ముడుంబై, బురుదూర్, మళపూర్,, 
న్ 

యమునా 
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.తోండనూర్, కొమాండూర్, తిరుక్కు.రుగార్, డ్రీవిల్లివుకూర్, (శీపరాం 
మళ్ళ ఆను-నంబులును; (శీభట్రర్. 'మొదలు-శీపరాంకుశ, (కీగోవింద, తిరువ 

రంగ, అళశసియమణవాళ,  తిరుప్పల్సి దేవరాజ, వరంద రుంపెరియ పెరుమాళ్, 
ఉఊహ్లార్పెరియ పెరుమాళ్, నంబియూార్ , [శీరంగరాజ, అను-భ ట్రర్హున్సు (శీకుల 

-ఖేఖరజియ, ర్ మొదలు.ఆళ్ కొండవలి, ఈచ ంపాడి ,గోవింద, సాలా ఫీ వ. లర 
వు తిరునాహీయణపుర, తిరువాయిమొశ్రిీ, తిరువెళ్ళరె తిరుమత్ర్శి తిరు 
పుళ్ళు్యలి, తిరుక్కా-డంచె, తిరుముస్ష్రం, తి రున్మినయూర్, తి రుమూలిరుం 

కోలా, అను-జీయధ్దును తిరునారాయణపుర త్ర తరయర్, మొదలు- పెరుమాళ్ 

కోయి ల్పెరుమాళ్ ), రాజనారాయణ పెరుమాళ్, రాజమహేా వాం(ద షె స్పెరుమాళ్, 

తిరుపరంగమాలిైై , తిరువాయిమొడ్డి, తిరునగరి, తి రుక్కు రుంగుడి, తి రుక్క 

క్ఞాస్రర, తిరువనంతపుర్య తిరుమాలిరుంకోలె, తిరు వేంగడంపిశ్తై, తి రునరై 

యూాద్ , అను-అరయర్లున్వు ఆనూరి=ె పెరుమాళ్, -మొదలు-కిడాందీ, అమ్మంగి 

ఆర్మాట్లు, పట్టని, ముని, (కేకల శేఖర, అను- పెరుమాళ్టున్యు ఎంచార్ మొ. 

దలు_కరాంజిసోమయాజి, "పెరియకోవిల్వకళ్ష్ల ల్, అణియరంగ _త్తీముదక్ , 

అనుుఆండాక కొలున్ఫు పట్టరఫిరాకచాసర్ మొదలు- శ్రీవిల్లి పుత్తూర్ , [శీనారా 

యణ, (డ్రీగోవర్లన, శ్రీశఠ నోప, శ్రీరామానుజ యతివర చూడామణి, పె 

విల్లి, పిశ్లెయురంగావిల్లి, తీరువేంగడ, తిరువరంగ, తిరుమాలిరుంకోశై , 

తిరువాయ్మొశ్రి, పీల్లీతిరు వాయ్ మొత, తీరువట్రుతివ'శే నాట్లు 'వానమామ 

చై, అఖుకియమణవాళ్, సేరరుళాళ్ల, మకిళలంకార, అను-దాసులునుు; వీర 
సుందర బవ్మరాయర్ మొదలు-జగన్నాధథ, నీరరాఘప, అన్ను బహారాయర్లును; 

రామానుజంవిళ్లా"క్ - "మొదలు-తిరునగరి, తిరుకురుశై ప్పిరాక్, అను_పిళ్లాన్లును, 
గోమర త _ల్తేయ్యర్. మొదలు- పెరియ, శిరియ, వై. త్త త్రమానిధి అను-అయ్యర్లును,; 

చలీ, అరుశాళ్ల ప ప్పెరుమా ₹0'బెరుమానార్ , ఎంచజెరుమానా రెల్వప్పి శ, వంటర్, 

మంటల -అరియపర్ , ఆంటపర్, 'ఆనువారున్యు నుటీయు, తిరువన ంతేప్పు 
ర ల్త్మైం వెందలు-తి రువాట్టార్ తిరువణ్ పరిశారం, తిరునరై యూర్ , తిరు 

పష ప్పతి లి రుకజ్డపురక్తు, అళ్తుళాయి, అమ్మంగి ఆండాళ్, అను అమైయా 

18 
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ర్గును, నాయకి _క్రేవియార్, మొదలు-పెరియపెరుం, శిరియ పెరుం, తుయ్య పె 

రుం, తీరుక్కొ_డందై తుయ్య వాయిరం, సెరుంబూదూ ర్రిరువరంగం, ఆను_ 

చేవియాధ్దును పొన్నాచ్చియార్, మొదలు-కొంగివ్పి రాట్టి, దేపకిప్పి రాట్టి, య 

తీరాజఐల్లి, పంకయచ్చెల్లి , ఇన్ని క్రువంజి, అనునాచ్చియాస్దను కూర తాంటాకా 

చూడిక్కొ_డుకాళ్, మొదలైన అమైయాస్గను- -వీరి శిష్యులు. .) 

వీరిలో 'డెబ్బదినట్టురు కెంహాసనర్థలు_వారు.ఆళవం దార్ ప్యుతపాతులు- 

చొ క్రైనంబె ॥ పీళ్లేయప్ప, ఎన్నాచ్చాక్; "పెరియనంబిగారిపు తులు - ఫుండరీకు 

ల్యు “పెరియతిరుమ'లై నంబిగారిపుతులు - తిరుమలై నంబి, రామానుచక్ పిళ్లై 

తిరుక్కోట్యూర్న్యంబి గారిపు తులు- తెర్కా_ళ్వాక , కూర త్తాళ్వాకా వు తులు. 

భట్టర్ ; గ్రీకామప్పీ శీ; మొదలియాండాక ఫు(తులు- కంగాడెయాండాక్కా 

మతి నడువిలాళ్యాక్ గోమఠ తాళ్వాక , మొద లై నవార్లు, 

వీరిలో ఊర్తమాశే మన్గులు ఏళ్నూ్నూర్లురు, ఏకాంగులు పం డెండువేగురు. 

ఈయేకాంగులందబును, నంబులలో కొందటును, అరయర్ల లోకొందణున్ను 

కొత్త ములలో కొందణున్సు 'దాసులందణటును; మటీ-కూరతాండాక్, చూడి 

క్రొ_డుత్వాళ్ ) మొదలైన యమ్మశగార్లున్కు చాతాద శీ వై ఫ్లవులు, తక్కిన 

ఆళ్వార్ ; ఆండాక, ఆచ్చాక్, అరయర్ , జీయర్, భట్టర్ , మొద లై నవా 

ర లందణునుు మజిీ- -అమ్మైయార్ , బేవియార్ , నాచ్చియారు. లందణును. 

ఇషా త్తిన్మకీవై ప్స్లవులు. 

“కించ__మతజియు. 

వృ! కామాదివై రిగణ భీమానవద్యనిజ నామా భిలాపగరిమా 

"నె వె మానికార్యనమభూమావనాన చననీమాతిలంఘిమపివమా 

కీమా ననూనక లసోమాననో విములధానూవమానితే రవిః . 

వేనా ణిజ్బంథ్ర యకుభు నా వము గ్ర చనరానానుజో యతి వలి 
- కావాది-వై డిగణ _ సీమ. -అనవద్య - నిజనామ -_ అభిలాపగరిమా="కా 

iyo మృ క్రోధాదులాడి - శ్నత్రుసమావాయునకు - భోయంకరమై - నిర్దోషమైన -_.. 
స్టాట్టేరిని - కీ ర్తించుటయందలి గౌరవము -గలవారును, అవనౌ= “భామియం, 
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చు వైమానికార్య - సమభూమా= దేవతలకు గురువై నబ్బవాస్పతికి._ సమాన 
మైన ప కృ త్వాతిశయముగలవారున్వు వచననీమ - అతిలంఘీ - మహిమా = 
"వాక్యాంతముల చేత _ దాంటునట్టి - మహిమగలవారున్కు అనూనకల -. 
సోమాననః=కొణంత లేని కళలుగల - చందునిపంటిముఖము గలవారున్సు విమ 

లధామ - అృవమానితరవిః =నిర్మలమైన కాంతి తో-అవమానింపంబడిన సూర్యుండు 

గలవారును - నెను. సః=తఆ్కా (శ్రీమాక్ రామానుజః యతిపతిః=,శ్రీమ్మ డదామా 

'నుజమునులు, భూమా=ఈలోకమందును అమ్ముతచ=ేళలోకమందున్సు శే 
'మాణి= కేమములను, జృంభయకు =వర్జి లంజే యుదురుగాక. 

తా, అరిషడ్వర్ష యులను పరివారించెడు తిరునామము గలిగి బృవాస్పతివ లె 
వాగ్మిత్వమును గలిగి తనవాక్యముల చేతను అతిమవా త్ర (య గలిగి, సూర్యు 
ని మించిన కాంతులును గలిగ్సి చందుని మించినమొగమును గలిగిన యాశ్రీమ 
_దామానుజమునులు ఇవాలోకమందును పరలోకమందును గూడ కేమమయులు 

వర్థిల్లం జేయుచుందురు గాక. 

నీ కామాదిదోపము + ల్కా_మించి కావింపం 
గానీనినామము శ బల్లల నిభాన 

మాదిత్యులకును నుశేహా చార్యకునిమనీ 

షనునె మించినమనీశవకు నిదాన 

వమూభారతీపతి 4 చేభారతీతతి 

కైన మాజీనమహిో+ మాతిభూమి 

యాసోముసామని $ వేసారి వేమాజు 

నోమనిమోమున * గోముగీము 

"లే. ఛామనిధి నగును ద్దామర భా మనిధియు 

నసమసువునో విరామ రాశమానుజముని 
యఖలజనులకు శమము * లతులగతుల 

నిచ్చు నిచ్చట నిచ్చలు $ నిచ్చ హెచ్చ. 
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"కాసీని=కలుగంజేయని, నిధానము=సివేసము, మనీష= =బుద్ధి, నిదాన 

క్యు కారణము, వేభారతీతతి = వేయివి ధ ముల వాక్యమూవాము, మహి. 

తిభూమి=మహీమలచేత అఆతిశయించినవారును సోముక్ = చందున్ని 

'=సగమని ఓమని=ఇహ్హ పడని, గోము;గీఘ=అందమునకు + గృవామైన 

ర ధామనీధినగు= సూర్యునినవ్వునట్టి ఆ దామ ధామనిధి= అతిశయించిన 

లకు నిక్నేపమ్కు సుమనః = మంచిమనస్సు గలవారికిని - చేపతలకును,, 

= ల్లపుడు. 

అవీచ.___మజియు,. 

+ స జయతి రామానుజయతి 

రజయతి పరవాదినం యదీరయోా క్షిః 

సంజయతి బోధ మనం 

రంజయతి బుధాకొా వ్వధాంచ భ ౨జయతి॥ 824 

ఫి యదీయో కి, 8= ఏరామానుజుల భావ్యవచనము, పరవాడినం=[ప్రతివా. 

౨జయలి = అవమాన పజుచుచున్న దో-గొ ెస్తైనువ లెంజేయుచున్న దో, అనఘం 

గేవమైన, బోధం=జ్ఞానమును, సంజయతి= చేర్చుచున్నదో, బుధాక =: 

అను రంజయతి=సంతోపుపఅచుచున్నదో, వ్యధాంచ=వారిచాధనుక, 
జయతి=పడ(గొట్లుచున్న దో, సరామానుజయతి 8=ఆరామాజమునులు జయ. 

రోత ్మష్టులుగా నున్నారు, 

తా. ఆరామానుజమునులు తమభావ్య(పవచనముల చేత పరవాదులను జు 

చుచు, నిర్మలజ్ఞూనమును గలిగించుచు, జ్ఞానులను సంతోషపజుచుచు వారి. 

ఖములను పడంగొట్టుచు, సర్వోత్క్భృష్టులూగా సుశాషారు. 

ఆరామానుజయతి పలి 

(కూరాత్ములతతి జయించి 4 కోవిదులతతి౯ 

వే రంజంబే -వెతలతతి 

వారించి విబోధపితతి $ వగ6ం బూరించెన్, 
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టి. కో విదుల =జ్ఞానులయొక్కం; విబోధ విత తి=జ్ఞానసమృద్ధిని. 

అన్యచ్చ----మజూాక టి, - 

న్లో తే మామాంసాశా స్త్ర (పమభథనపరికలిత బుధజనానండా 
లక్షణము నః (పబంభా నా లక్ష్మణపూర్యజక రాఇవ జయంటి॥825 

అ. వేామాంసానా న్లో - (సమధథన - పరికలిత _ బుధజనానందా=ఆ 

మోమాంసాశా _స్తయుయొక్క_, (అమి - మాంసాశ-అ _స్ట)=ఆయీరాక్షనుల 
అ స్తములచెత పర్యాలోచనము చేత ( నాశపణదుట చేత) ఏర్పజంపంబడీన, 

విద్వజ్జనుల యొక్కయు ( దేవసమూ వాముమొక్కయు) ఆనందము కలవియైన్న 
లక్షణము సేః-[ప్రబంధాః=ఆ (శీరామానుజుల | పబంధములు, లక్షుణఫపూర్వజశ రా 

ఇవ=లకుకా (గజా డైన శ్రీరాయులబాణములవ లె, జయంతి = సర్యోత్మృప్ల 

మగుచున్న వి. 

“శా. రాక్షుసులను అ స్త౦ములచచేం బడంగొట్టి 'జేవతల ఆనందయులుగలిగించు 

శ్రీరామబాణములువలె మామాంసాళా స్థ్రయులను పర్మ్నాలో-చించి చేసి విద్వజ్ణి లి 
"నానందము గలిగించిన ఈరామానుజ పబంధములు సర్వ్వోత్మ పయ శె 
ఇయున్న వి. 

శ్, ఏమిామాంసాశొ స్త స్త 

ప్రామాణ్య[ పమథనమునం $ (బ్రమద్యపదముల్ 

"రామానుగ ములవలె నా 

రామానుజ సత్ప్ర బంధశరత ము లెసంగున్. 
టి. ఏమోమాంసాశా స్ప్రామందు (ప్రమాణ సిద్ధయగ ఆలోచనముచేయుట 

చేత (ఏమి ? మాంసాశుల ఆ స్తిముల నియమము వదలమి చే నాశము చేయుట 

చేత (శ్లేపోపమలు). 

గ॥ అ(తక శ్పాదపశ్సి మో విపశ్చి తామిస్థ మేన మనుదినం [(పణమతి॥ 

వ. ఈఏపషయవుయి ఎదురులేని వివ్వదశో సరు డొకండు ఈవిధ 

మున వీరెన నకార్సె (పతిదినమను (బణమించుచున్న నాడు, 
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శ్లో! రామానుజాయ గురవే నరవేవభాజే 

శేపాయ ధూతకలయీ కలయే (పణా మాకా 

యోమాదృశానపికృళా౯ా పరిపాతు కామో 

భూవమూవవాతర దుదంచిత బోధభూమాా ॥ 827 

అ. యఃజ=ఎవండు, కృళాక్ = దీనులమైన, నూద్భృశానపి =మాపర్టివారినిగూూ 

డృ పరిపాతు కామః=పరిపాలింప6 గోరికగలవారె, ఉదంచితబోధభూమా= 

తగిన జ్ఞా నాతిశయము గలవారై, భూమా= ఈభూమియందు, అవాతరత్ 

=అపతేరించిరో ? నర వేనభాజే=నునువ్య స్వరూపమును బొందినవారె, ధూత 

కలయే=ఎగురంగొట్టంబడీనపాపములు గలవారై, "భేపాయ= ఆదిశేషులై న, రా 

మానుజాయగుర వే= ఆరామానుజులు అనుగురువులకు, [పణామాక్ = నమసా్కాార 

ములను కలయే= చేయుచున్నాను. 

తా. దీనులై నమమ్మును గూడ పరిపాలించువా శె జ్ఞానమును బోధించుచు 

సకలదోవములను పరివారించుచు, ఈ నరస్వరూపములో ఆది శేషావతారు 

లైన ఆరామానుజగురువులకు [ప్రణామములు చేయుచున్నాను. 

క, రామానుజగురు నరవే 

పామోదవి శేషము శేషు + నాహతదోషు౯ా 
వేమాజును (| బణమించెద 

వే మాదృశుం (బోవ బోధీవిశ దవిభాషమన్. 

టె వే=వేగముూగాా బోధ..విశద - విభూహుక్ =జ్ఞూనమ నెడు నిర్మలమైన 

భూపణములు గల. 

గ ఇతి వఏతచ్చాకర్ణ స్ట్ తాం॥ వఏీ28 

వ. అని యిదియును వినుదువుగాక. 

శ్లో; రామానుజౌ యామునతీర సేవా 
౨ పరా వుదీతౌ నరకం నిం. ద్ధుం 
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తయోః పురాణః (పణినాయగీతాం 

తస్యా నవీన స్తు తతాన టీకాం॥ 829 

అ. యామునతీ ర్థ _- నేవాపరౌ=యమునానదీసంబంధ మైన తీర్ణయుయొ 
కు_-యామునాచార్యులయె: క %-- నేషయం దాస _క్రీగలవానైన, రామానుజేె 

ఉఖల రాములఫ్థముండు (శ్రీకృష్ణుండును యతిరాజులును, నరకం=నరకాసురుని- 

నరకమునుక , నిరోద్దుం =నిరోధించుటకు, ఉదీతౌా=అవతరించిరి తయోః=వా 

రిద్దరిలో, పురాణః=ముందటివా౭డేన (శ్రీకృష్ణుండుగీ తాః=భ గవద్దీతను, (పణి 

నాయ=నిర్న్మిం వెను; త స్య్యాః= ఆభ గపద్దీతకు, టీకాం = వ్యాఖ్యానమును, నవీన 

స్తు=-ఈపలివానె న యీరామానుజులో, త తాన= చేసిరి. 

తౌ. యమునాతీర్థమును నేవించెడు శ్రీకృష్ణుడు, నరకాసురాదులను సం 
వారించుటకై యవతరించి భగవద్దీతను ర-చచియించినట్లు, ఈరామానుజమునులు 

ఆయమునాచార్యుల సేవాపరకేంత్రు లె నరకమును నాశపజచుట కై యుద 

యించి యాభగవద్దితకు వ్యాఖ్యానమును విరచించిరి. 

చ. అరయుచు రామసనోదరులు శ యామునతీగసమంజసాదరుల్ 

నరకనిరోధ నారముదశేన౯ జనియించినయందు కెందు నొ 

క్క,_రుడు పురోణపూరుముండు శ గాధగగీత ఘటించి మించివే 

తొరు(డు నవీనుండౌనతం డళనూనగ దానిక టీకవాకొనెన్. 

టి. సమంజసాదరుల్ =చక్కొ_నియాడరము గలవారై న, అదనక్ =ఆకాల 

మును గాధగా=క్లోకరూపయముగా, అనూనగ =తేక్కు_వ లేనిదిగా. 
గ్య 

కృ శొనుః, 

గ సత్య మేవం తథాపి తత్పథాను థావీనాం మేభాపఏనా మపి 

పరావమంతృ త్యాదయోాదోపాః _పసిద్ధాః॥ 880 

కృశానుండు.._ 

వ. ఇ టిడి నిజం బయిన నితనిమార్లంబున నతి మేధాసవమ్భుద్ధు ఎక 

నను, పరావమాననాది (_పకృష్ణదోషంబులు (పసిద్ధంబు లె. 
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రభాపా- ల కదా? 

వ్భ॥ (నీరామానుజదర్శనై కర సిక శ్నిష్టః (పకృ స్పై ర్లుకోః 

పూర్తానాంవి దుషొంమతాంతర జుపాంపంకానభం శే ్షేక్యచిత్ 

ఆవాంకౌదన మంతతేశ్సు చిక మం తద్దృష్టమాశు త్యజ 

త్యాస్తాంతత్ప్స పనుతస్థితె ఆ రపి సమం(పాయేణనాశ్నాత్య స్య 
. అ. శ్రీీరామానుజదర్శోన - ఏక-రసీకః =(క్రీ రామానుజుల విశిష్టాద్వైత దర్శ 

నమందు _ కేవలము రసికుతై న, శిరఃజ పెద్దలు, (పకృ 'పె-ప్రణెః=అతిశయము 

లె నగుణములతో, పూర్ణానాం విదుషాంజనిండినవి ద్వాంసు ఖై న చు తాంచర 

జూపాం= వేబువేజుయమత్ ముల ననుసరించినవారియొక్క_ , పంకా=పం క్రియందు, 

క్య-చిక్ =జఎక్కడనెన, నభుం “కే =భుజించరు, అంతత$=లోలయ, త్ద ఫప్టం= 

వారిచే చూడయబడిన, ఓదనం=అన్నము, శుచికమం =పరిశుద్దదముయ్యున్సు ఆ 

సౌఎ-ఈ పెద్దలు, ఆశు=తోడ నే, . త్యజితి=విడుచుచు న్నారు తత్ -_ ఆసాం= 

స్వమతస్థితై రపి=త మదర్శనములో నుండువారితోన్సు సమం= 

సమానము౫ా, | పాయేణ= =బహుగా, న-అశ్నాతి =భుజింపరు, ఆవాంత =అయో్యో్యో! 

తౌ. ఈరామానుజుల దర్శనమం దుండువారు మహా సద్దుణు లై నను ము 

తాంతరుఎగోే స్థిలో భుజించరు. వారు -చూచినయన్న యు ఎంతెకు చియైనను, వి 

డిచిె పెట్టుదురు; అదియె కాక, తమమకములోనివారితో నన కూడ భుజిం 
పరు! అమ్బా! | 

శా. శ్రీరామానుజదర్శన(సవణులే! రేరి౯ గుణ(ేమ్హ్లు లా 

చార(శెమ్హ్లు లె యామ తాంతరులతోశసాపాటు పాటింప ర 

వ్యా శేకే౯ా గనినకాభుజి ౨పరు నుణెకీవ్యా లని నయ్యా ర!మా 

వారంచుకా స్వమతనస్థు లందొక రిం జేశర్వం జేర్చ ర వ్వేళలోన్. 

కించ___-మజేయు, 

వృ! నె నై పాంన్యాయ్య బ్రవా ద్విజాన్వ్యయజుపాం ఛాపా( పబంధ 

॥ " 'శమో। '-వేచే విశ్వపుమర్థ పాధనవిధా బా బదాదచే జా గతి 

అదె అఘుండనీ; స 
at) 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీ కా శాత్స కేతిహాససహితము, 281 

తీరం శ్నీరపయోని'భే రుపగతో దై త్యారి దీప్త్యావృతం 

కోవాధావతి దుగ్గలబ్ది చపలో గోపాలక స్యాలయమ్॥ 382 

అ. ద్విజాన్వయజు హింస భొవ్యాణపలజను, శైన, ఏ పాం=- ఈరామానూజావతే 

స్టులయొక్క్య, విశ్వపుమర్గ సాధన విథ”=సక లపురు పార్భములను సాధించుకె 

ర్యమునంద్య, బద్ధాదశే= నిర్ణ యింప(బడినయాదరము గల, వేదే= వేదము జాగ 

తి సతి=నిద్ధముగా నుండియు, భాషా(ప్రబంధశ్రమః=దవిడభా ప పబంధ మూ 

లయందు 'సాటుపడుట, ఇవా=-ఈలోకమందు, న న్యాయ్యః= న్యాయా క్త కము 

కాదు, దై త్యాంపీష్యా.అవృతం= విష్ణుపకాశము చేత కమ్ముకొనయిడిన, కీర 

యోని 'ధేఃతీరం=పాలసమ్ముద ముగట్టును, ఉపగలే॥$= -చేంనచాండు) కోవా=చే 

వండుగాని, దు లబ్ధిచసలః= పాలు లఅఫించుటయందు చాపల్యముగ లబా౭యడు3 

గోపాలక స్య లేంయం=గొల్ల వానియింటినిగూర్చి) ధావతి=పరుగడుచున్నాా
ందు- 

తా. ఈరామానుజనుతే బావ్యాణులు స సకలపురు పార్గసాథన మై మెన వేద మల 

డియు (దవిడ పబంధ మందు పాటులబడుటఏ వాలు కోర పాలసమ్యుదముగళ్తూ 

నందు౦డియు, సాధారణ మైనగొల్లనియింటికి పరుగడుటవ లె న్యాయమెక్టుగునుకై 

ఉ. వీరలు వారలుంబలె భుళవిం ద్విజవంశజు లై నవారలుక్ 

సారపుమక్థ సాధనము $. సంస్కృతే వేదము సిద్ధ మయుుష్టి, న 

వార్టరిగ దావిడాత్మీ క (పశేబంధపర శ్రమ సేయంగోరు
 కూ 

శీరపయోధికీరగుంటె శ కీరము కల్లన గొల్లం నోరుకు! 

టి తీరగుండె=తీరముచేరనవాండె, అల్ల నక్ =మెల్లంగా. 

కించ మజియు. 

Xi వతన్న తొనువ ర్తినాం శేపాంచి చేపా చేష్టా చేస్తా వై డికా. 

నాం ఎ పశ §$! 
3833 

వ. ఈమతమంద కొండజయాచార మోోాయది యావేదవిహిత 

కర్మ కర్మ కర కలకు సమ్మతము కాదు చూడు! . 

ముంచంతః "వెంచయజ్ఞాక ద్రవిడ డ ఫణితిభిరోహాయంతో౭.న భిజ్ఞాకా 
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నిందంతో హంత !యజ్ఞా నసకృదపి హ రేర్వందనం వారయంతః 
లుంపంత శ్రాద్ధ చ ర్యాంయతిమవి గృహిణాంవందనంకారయంతః 

నద్దేవంధారయంతః క తిచిదవిహి తే తె స్పంఖీ పం ల్యేవ కాలమ్ || 

అ.పంచయజ్ఞ్ఞక =పంచయడజ్జ ములను ,ముంచంతేః =విడుచువా రై ,ద విడఫణి 

తిఫిః=( దా విడవాక్కు_లచెత, 3, అనళ్ళిడ్డూక్ =అజ్ఞాలను, ) మోహయంతీః= భ మింపం 

జేయువారె, యజ్ఞ్ఞక్ = ఇతరము'లై న జ్యోతిస్థ్రోమాదియ్య్జ ములను, ఎందంతః= 

నిందించువారై, వారేరపీ=విస్లువునకను, అసకృత్ = పలుమాలు, వందనం=నమ 

సారమును వారయంతః=విడిపించువానై , సబ్దే హం=సత్స్పురుషులతోడి ద్వే 
సుమున్సు ధాగయంతః =అవలంబించువానై, యతిం--అపి=సన్యానీనై నను గృ 
హిణాం=గృవాస్థులకు, వందనం =నమస్యా_రమును, కారయంత్ః = చేయించు 

వారై, శ్రాద్ధచర్యాం= శ్రాద్ధకర్తానుస్టానమును, లుంపంతేః=విడుచువా రై, కతి 

చిక్ =కొందబు, అవిహి-తె'రేన= విధివిహితేములుకాని కర రృలతోనే “కాలం = 

సర్వకాలమునుక-, సంక్షిపంతి= =కడుపుచున్నారు. 

తా, ఈ రామానుజమతస్థులు కొందణు (బవ్మాయజ్ఞాదెపంచయజ్ఞ్మ ములు ఏడ్ 

శి ౩ అిజ్ఞానులను. (దేవిడ వేదములతో (భమింపంటేసి కామ్యకర్శ లని పోతి 

పో మాదియస్షైములక్ _ దూషించి వారినై నను పలుమాజు నమస్క_రింవక్క స, 
త్వురుషుల నైనను జేరక సన్యాసీ గెనను గృవాస్తులకు పందనము చేయించుచు. 
శౌద్ధకర్ళలను న్విడిచి, వేదో క్తముకాని కర్మలతో నె కాలము కడపుచుందురు- 
వ “బ్రహ్మయళ్టాదిక శ పంచయజ్ఞ ంబుల 

ద్ర గా 
విడిచి వీజిండికి దాాశేవిడకము నొడివి 

తేరింపంచేసి జ్యో శతిఫ్రో ముముఖనుఖ 

ముల దూజి పలుమాబు $F చెలగి చేయు: 

వారి నమస్క్మా_రంబు 4 లవలికి, బోయ దోచి 

యవ్వారితో "ద్వేష శ మావహించి 

స్వమతన్థు సంసారి శ సన్నా్యాసి నైన న 

“ముస్మ_రింవంగC జేసి $ మతీయు శా a 



సటిప్పణాం ధ్ర ధృ పద్య టీకా తాత్స శ్యేతిహాససహితము. 288: 

"లే మునన మొనను వేదో క్షశీమును జరించు 
టుకిగి (కుతి నై సెనస స్యృృతి నై న + నుడువ కున్న 

కొన్ని కర లచేతనే + $ యున్నకాల 
శీ 

మంతయును బుచ్చుచున్నారు $ చింత లేక, 

టె. _బహ్మాయజ్డూదిక ము=బహయక్ష్మ దేవయజ్ఞా భూకయ్యో అతిథియష్ట్థ ములు. 

కించ_.._మతేియు. 

వృ॥ ఘంటాఘోవం త్యజంతో హరిపరిచరణే సర్వలో కావిగీతం: 
ఖ్యాతం లలా క్యమాతుళ్ళు )తిభిర భిహి పాతం వైభ వంఖండయంతేక 

సం తదైవ స్వ చరణసలీలం స్వీయగోష్ట్యాం కిబంతేః 

శేచిద్వప్రావయం తే జగదభిదధతః కేశవం దోపభోగ్యమ్॥885 

అ. కేచిత్ = క్రొందటు, సర్వలోక అవిగీతం=సర్భ్యలోకమం దున్ను పశ స్త సమ. 

యినృఘంటాఘాోవ ౦=ఘంటావాదనధ్య్వ నిని వారిప పరిచరకో=విహ్ట్లా రాధనయందు 

త్యజంకః= విడుచువాై ,శుతిభిః= శుతులచేక, ఆభిహితం=[పక టింపంబడిన దై, 

ఖ్యాతం=లోక' ప్రసిద్ధమైన, తైల లోక్యమాతుః=| తిలోకమాళ మైన శ్రీమహాలక్ష్మీ 

యొక్క, వై భనం= ఉస్వాతంత్యరూపమైన వైభవమును, కుిండయంతే3= -ఖండిం 

చువారై, న్వీయగ్ *స్థ్ర్యాం=తేమమతస్థుల గోష్టిలో, సంశేత శద్ధ యా= =తేమసం 

"కేకమందలి అభినివేశముతో, స్వచరేణసలిలంఏవ=లమచ పాదతీర్థమే, వీబం 

ఈ=పానముచేయువా.ై, శేశవం=సర్వ్నేశ్ళ్యరుని, దోవభోగ సంజ సకలదోమ 

ములును భోగ్య ములుగా కె కొనువానినిగా, అభిదధతః=చెప్పెదునారునె, జ 

గత్ =లోకమును, విష్లాపయం తే=విపర్యాసపఆచుచున్నారు. 

తా. ఈ తెంగలవారు తిరువారాధవయపుడు ఘంట వాయించుట మానుట 

యేకాక, (తిలోకమాతమైన యాశీదేవికిలసూడ స్వాతం త్యములేవనుటయ్సు 

మతే తమగోష్టిలో తాము సం'కేతించుకొన్న తమపాదత్రీర్ణముశే తామును నీ 

కరించుటయే కాక, తాముచేసికొన్న దోషములన్ని యు సాసశ్వేశ్వరులక అనూ. 

భవించువాడనుటయుం జూడ లోకమును 'తశాబుమాటు చేయుటయే. 
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సీ హరిపరి చరణావశసరమున ఘణఘణా 
రవరణద్ధ ౦టను *రనుణ? గొనరు 

(శుతిశతకథధితవిశ శుత మెన(లీజగ 
జ్ఞనయి! తివిభుత 'నేశసరణి. గొనరు 

స్వస్వగోన్సినె స్వస్వ సం కేశ శద్ధ చే 
సప దాంబుపానంబు (i సలుపుచుం[ దు 

కాదని యనక్యయ  కలదోవముల( చేసి 

హరికి దోషము లె భోఫుస్యము లటం(దు 

"లే. ఇటులం గుటిలత జగముల శీ జటులగతుల 

యిందు నుందురు కొందణజు  ముందనుతు ల 
వముందవముదులును నగువారు 4 మహిని రహిని, 

కించ__మజీయు. 
'వృ॥యజ్ఞాఃసంచనుహత్స దేనసహితా యేచాపనే విశుతాః 

యక్కెర్మగహసంక్రమాదిసమయీ స ర్వేబుభాః కుర్వతే 1 
తత్సర్యం విసృజంతి కామ్యమితి యే (త య్వుధ్యవిధ్వ్యంసకా 

మె రేనిత్యత యా౬_ శి తే యదశ నంయా చవ్య వాయ కియా॥ 
అ. యే= ఏవి, గం చయజ్ఞాః = బబ్మాయజ్ఞా నులై దు,మునాత్స దేనసహి తాః=మ 

'హాయజ్ఞ ములని మళాత్పదముతోం గూడినవో? యే=ఏవి, అప రేద= ఇతరజ్య్యో 

-తిహ్టోమాది య్యా ములున్సు విశు తః=(పశిద్దములో ? యత్ =ఏద్కి | గవాం 

సం[కమ-ఆదిసమమే = (గవాణము+-సం కమణము మొదలై నకాలములో, 
ర్య =నీత్భక ర్మ 7, సశ్వేబు ధాః =జ్ఞానులంద టును, కుర్భ'తే= చేయుచున్నారో, 

యే= ఎసరు, తయీఅధ్వవిధ్వంస కాక = బేదమాగ్గమును ధ్యంనయుచేయువారా, 

“తత్ సర్భం=అది యంతేయును, "కామ్యనితి = కామ హేతుక ర యని, విస్ఫ 

'జంతీఆవిడుచునున్నారో ? యత్ =నీది, అశనం=భక్షణమో, యాదజసేద్కి 
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ప్యవాయ్మక్రియా= మైథున క్రియయో ? ద్వే=ఈగకెండుమాకమే, చః = వాడి 

చేత, నిత్యతయా=నిత్యకర్మ గా, ఆ శితే ఎఅంగీకకింప(బడుచున్న వి. 

తా, వీరు పంచమహాయ జ్జైములును, జ్యోతిష్టోమాదులును, గవాణసంక 

మణాదులును వేదో క్తములని పెద్దలు చేయుచుండునవియే మొనను, ఆవి కామా 

"హీతుకర లని యన్ని యువదలి,భ క్షణమైనునమ.లుమా(త్రముశయాచున్నారు- 

సీ, (బహయబ్ఞాదిక శ పం చమవహోాయజ్ఞ 
| జా 

ములును జ్యాతిహ్టో మేముఖమఖములు 

(గహాణసం[కవముణాదిశ కాలకృత్యము లైన 

వె తృక| పభృతిక శ పచురకర్శ్య 

లుద్యత వై దిక శవిద్వద( సరు 

లాచరించెడునవి $ మయైనవానిం 

గామ్యంబు లని యవి $ కావింప రై నను 

గావించువారితో. $ గలిసి భోజ 

"జే. నమును గావించుటయు వ్యవాశేయమును నెపుడు 

మెండు కావించుటయు నను గెండు నివియె 

నిత్యమును గృత్యమును గాగ శ నియతి దలంచు 

'చుందు రివ్యారు (శుతిదూరు $ లిందు నెందు. 

ట్, ఉఊద్యశ = విజృంభించిన, కామ్యంబులు = కానమ్హహ్హేతువులు, వ్యవా 

యము= సంగమము. 

శ్లో విదుపావుపి మాహా మావహంతో 

“ వితశా తివ్యా సవాసృవర్ణ నేన 

వినయాభిన యాత లాఃకిలామోా 

విజయం తే కపటాలయా జగంతి॥ _ వక? 

అ. వితథ-ఐతి వ్యా సవా సవర్ణ నేన= అబద్ధములై న+సం 
ప్రడాయములను- 



"286 విశ్వగుణాదర్శము 

వేయివిధముగ వర్ష్మి ౦చుట చేత, వదు షామపి=(పాజ్ఞాలకులహడ, మోవాం=స్వ 

“ముతమందు మోహమును, ' ఆవవాంతః=కలుగ జేయుచు, ఖలాః=దుష్టులెె కష 

-టాలయాః=క పటమునకు స్థానమైన, అమో=వీరు, వినయాఫినయాత్ =అణయ 

వను అఖినయించుట చేత, జగంతి =లోకములను, విజయం తేకిల = .జయించుచు 

“న్నారుకదా? | 

శా. ఈ తెంగలవారు లేనిపోనియైతి వ్యా ములు చెప్పి _ప్రాజ్ఞులకులహాడ స్వ 

మతాఖ్గినివేశమును గలుగంజేయుచు, డంభమునకై తమయందు లేని అకుణ€ 

వనే కనంబజుచుచు ఈజగళత్తు నె జయించుకొనుచున్నారు. 

(జ"పచ్చందసికం సృ త్తం.) 

క, కన ఖలులును ఘన కపటులుం 

గని వినయము నభినయించి * ఫఘనులను గూడక్ 

క్షణమున స్వవశము సేయుదు 

రనుపదమును లీనిపోనిశయైతివ్యూములన్ . 

కించ_._మణియు. 

వృ, యస్యాం నాస్తి పురస్కృృతి ర్న్వయివిడాం యజ్వాతు హోసా 

స్పదమ్! పూజ్యం లేచ నిరకురాః వునరమిా సాంశేతికాఇా 

ర కాః | వేదానామవహేలనం వ్యలిహతా వర్ష్యాశ మ(ష(క్రి 

యా! గోసెర దువ్క_లిపుష్క_లికృతిఫుసే కసె చి దస్యై 

'నముః॥ 888 

అ. యస్య్యాంజ ఏనోప్టి యందు, నయవిదాం=నీతిళా సి వే త్తలకును, పుర 

స్మృరతిః=గెరసపజచుటయు, నా స్తీ = లేదో? యజ్వాతు = యాజకండో, 

'హోసాస్పదం=నవ్వులాటకే స్టానమో?నిరక్ష రాః= వేదాద్యక్షరములే “తెలియని 

అమి=ఈ, సాం”కేతిక-ఆచార్య కాశ = సంకీతించుకొన్న -ఆచార్యపురుహులు 

"అను నామమా(తే మే కలవారును , పునః=మఆలమణిల, పూజ్యం తే =పూజిం 

శదపుబడుచున్నారో ? చేదానాం౫ వేదములకున్కు అపెహీలనం=అవమానముక ఆ 

స / rn " | ideo w fn 
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టో? వర్ణా శ్రమ- ప్రక్రియా చావ్నాకొది పర్గా శ్రమములయిక్క_-ఆచారమ, 

వ్యవహి తా=తొలలందోంయంబడినదో? దుమ్మ_లి పుష్క_లీకృతిపుషే=దు 
పాపములను సృద్ధి పజచుట్ నే పర్లి ల్ల చేయుచున్న, అస్క్యె=అట్టియ్యా కన్య 

చిత్ =ఒ కానొక, నోష్టేర్ట= తెంగలవారిగోష్టిక, నమ$ః=నమస్మా_రము. 

నీ, వన్నోప్టి. నేశా_స్త్రృశభోగీశు లె నను 

సత్కార మింపార $ సలుపంబడరు 

వగోవ్షి నేయాగశేవాగీశు లై నను 

బరిహాసమే సేయం? బాతు లగుదు 

“రేనోష్టి నాచార్య్థవాగార్యు లం చన 

తరకుత్సు లైన నశేర్చనకు. దగుదు 

"రెనోన్టి చేవేద $ మేం గామ్యుమే యంచు 

నవ హేళనము చేయ * నాస్పదంబె 

"తే. యగును మతిీవర్ణములకును $ నా(శమంబు 
లకును విధ్వంసక ము మహాగసకలక లువ 

ములకు సంవర్భక ము నగు శే నలఘురీతి 

నట్టియిాగోప్టీ కె నమస్పళహ్యస విండుదు. 
టి. క గగ్ళులు =ఆది శేహులు, వాగీశులు=[బవాలు వాగార్యులు =బృవాస్ప 

తులు కామ్యము=కామహేతువు. 

కిం బహునా.._వి కేవ మేల? 

వృ॥(పారోా యేషాం సకృదకరతే(పత్యవాయో స్త్రి భూయా౯ా 
యజ్ఞాదీం స్తానిహ విజవాతి స్పష్ట వేదోపదిష్టాక్। 

కె వామి+పేదధతి జడాః కంత సంశేతసిదమ్ 

కష్టింకష్టం బత హత కలేః కళ్చిదున్మేవ ఏహః॥ 889 

అ. (పాయః=బహుగా, యే పాం=ఏయజ్ఞ్య మలయొకా, సకృత్ =ఒక'సార 
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యైన, న అకరలో= చేయమివిషయమై, భూయాకొపఠ్య వాయః =గొప్పపాపము 

అ స్తి=కలుగుచు న్నదో? తాక = అట్టి, స్పష్ట వేద ఉపదిష్టాక = స్పష్టముగా 

చేదముల చేత తెలుపబడిన, యజ్ఞాదీక్ = బహ్మాయజ్ఞాదులను, ఇనా= ఈలోక 

ములో, ఏజవాతి= =విడుచుచున్నారు. కింతు= మజియు అమో. జడాః=-ఈమూా 

ఢ్రులుు సంకేత సి సిద్దం=తేమ సంకేతమంచె సిద్ధమైయుండు, కర ర ఏవ= =కర్శ నే 

విదధతి= చేయుచున్నారు. కష్టంకష్ట్రం= మజిమతీ యన్యాయ్యవకి! బత = 

ఆయ్యా. ఏసః_బది, వాతకలేః = పాడుకలిప్రురుషునియొక్క., కశ్చిత్ =ఒకా 

నొక- చెప్పంగాడినిి ఊఉ న్నే హః=(పభావము. 

తా. వేదో క్రమలయ్యును యజ్ఞాదులొక డై నం జేయకపోవుట పాపమును 

కొనకవానిని విడిచియైనను, ఈమూథులు తనము సంకేతించుకొనిన కర నొకటి 

చెన విడువకయే చేయుచున్నారు. అయ్యో ! ఏమి? ఈ కలిపురుషుని 

(పభావము! 

చ. అనయము నాచరించునవె  యెన నొకప్పుడు తప్పుకుందొ 

సం, గన విహితంబులే యగు మశేఖాదుల నేమియు నాచ 

రింప రీ, యనయులు స్వన్వక ల్పితము $ లెననె కొన్ని స 

మాచరింతు రే, మన నగు నిన్ని యుం దలంప + నక్క_టు 

యిక్క_లిదుర్విజ్బంభ మే ! 

టి. తప్పుడుక =తప్పీనతోడ నే దొసంగుఅనక=దోవము అనునప్పుడు. 

కించ_.._మణియు. 

వృ॥నగాహం తే గంగామపి నటజటాసార ఇతి యే 

నను జం త్వంభోథా లపణరసవేశంతక ఇతి 

నవం. వం గవ్యాన్యపి ప పశుశ కృ త్పారఇతిహో ! | | 

పిబం తేషాం దోపా౯ా క ఇహనిపుణన్సా నీద దణయితుమ్॥ 840 

అ. యే= ఎవరు గంూామవీ=గంగనుకూడ, నటజటా-ఆసారఇతి=నట 

| రాజైన శివుసియొక్కా జటలలోని+-పవర్ష ముఅని, నగావాంతే మునుల రో అం 
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భోధా”= సయు[దమందు, లవణరస వేశంతక ఇతి =ఉాప్పునీళ్లు గల పడియ అన్ని 
నమజ్జంతి= మునులరో ఏవం = ఇట్లు పంచగవ్యాని అవీ=పం చగవ్యయుల నెన 

న్కు పశుశకృత్ సారఇతి =పకు వుయొక్క_ పేండసారమని నవీబంతి=పానము 
చేయలో; హా=అయ్యో! ఏషాం =అట్టే యీ తెంగల వారియొక్క, దో సపాకొ= 

దోపషుములన్థు, గణయికుం= లెక్క 0చుటక్రు ఇవా=ఇక్కు_డ, కః=లఎవండు, ని 

ణః=సమర్దు(డు, స్యాత్ =అగును. 
తా. ఎవరు గంగలోనుగూడ శివునిజడలలోని సారమని మునుకయే “జం 

హు 

రో? సముదములోంాడ ఉప్పునీటిగుట్టయని మునకవేయరో ? అసప్తే పండ 
గవ్వములనునాడ పనుల పేంయ కోడం చేరినది అని (తాగరో? అట్టేవీరి దోవ ములను 
"లెక్కించుటకు ఎవండు గట్టి వాండుగానుండును? 

మ. అలగంగాడల వుల్ల భూర్హటిజబా$ఘాసార మంచుకా, వుజీ 
జల రాళికా లవణ, పసార మనుచు?" స్నానానికిం జోరు; పం 
చ లసద్దవ్యములుం బశరాజి తకకృశీత్పారంబులంచాన ర్రీ ౧ య 
రలయోానుకుణము లణింపంల సమర వాణి యెవ్యాం డిలన్ . గా ౧ | యి 

విశా(వనుః — | 

టి. ధూర్తటి-జటా-ఓఘ-ఆ నారము= శివురి-జడల- సమూవాఘులోని-పర్ష ము 
«| కిము చే? క లంక లేశ రహి తేషు (శ్రీమదామానుజదర్శనై కని 

త్, అన దే గన. ఆం లె - న స్తషు గరి బృహ్వపి నన్నహ్యాసి?ిఅధ వాభ వాదృళానాం కృశ 
వివేకానాం కానాను మర్యాడా॥ ' 841 

విశ్వావసువు.___ 
వ, ఏమిరా వమియు దోవమే లేనియా.శీమ్మదామానుజదర్శ 

నె కనిషులు గరిషులె యెయుకును, వీరివె ననా పహూపడుచు యా అ అ Q_ లః షా య 

న్నాండవులి నీయట్టియల్న వివేకము కలయటి వారలమరి యాడ యె తో ఎ లు 
యిట్టిదియ. . 

ఉక ౧హీ___ చెప్పంబకిన దేకదా ! 
0 

19 
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న్లో అనల్పకం ధరాయాం హి సర్వజ్ఞ స్యావి దారుణాః 

ఆరోపయంతి మాలిన్యం కాకోలాలవ శే త ఖలాః. 847 

అ. ధరాయాం= భూమియందు, తేఖలాః= అట్టి దుహ్హులు,డా 
రుణాః=భ యం, 

కరములై న, “కాకోలాఇవ=మాలకాకులవళ-- “కాలకూటవి షమాఐలెన్కు అన 

లక ౦= అత్యంళ మైన) వూళల్న్ను౦ = దోసమున--అశుట్టినక్ =-నీలజర్ణ మనక్, 

సర్వజ్ఞ జ్ఞ స్యఆవి= అంక యు "తెలిననవాని కై నన కవన నను, అనల్బకంధరా' 

యాం =గొప్పకంఠమందు, ఆకోపయంతి = మెంబెట్టుచున్నవారు. (శ్లేపోపమ 

లు--అలంకారములు.) 

తా. శివునికంఠమందు కాలకూటవిపము నీలవర్థ ము నిచ్చినట్లును, అక్కడ 

కుడ మాలకాకులు అశుద్ధినిగల్ సించునట్లు: ను, ఎంతటిసర్వ జ్ఞాన కైనను దుష్టులు: 

అేనిపోనిదోపమునె పెంబెట్టుదురు. 

అ. ఖలుండు గలుగంజేయు. * గాకోలమేపోలె 

చేనిమలినమేని శే పూని యిలను 

జాలం గూళ యగుట స సర్వజ్ఞునకుం గాని 

తదుపకంఠతలమె 4 తడవి తడేవి. 

దం. ఇలలోఖలు(డు తౌను చాలా కూళయగుటచేత ఎంఠటిసర్వజ్ఞానకును-. 

శివునికిని, పూనుకొని వెదకివెదకి వాని ఉఆపకంఠతీలమున= సమిపమున-క ౦ఠము 

' ధగ్గణ, కాకేలమేపోలె= మాలకాకీయుపలె, లేనిమలిన మేని=లేనట్టిదోషము. 

చె న-అశుద్దినెన - నీలపర్త మునెనక్ , కాలకూట విషమువలెను గలుగంజేయు. 

౫. పక్య తావదే తేపాం పవ్మితతమంచరి_తమ్॥ 848: 

వ చూడు. వీరిచర్షితము అతిమా(త్రము పవి(త్రము, 

in వ ఉచ్చిబ్టా న్యరిదూరతేః పరిహర ను నట న _న్వ్వసత్పంగతిం 

( i చణాపక్స ్వహిబాంధ వేతరగృశే టా ఎలో ంతినాపోప హ్యవిరా 



రాయ ఇం నళ రం ద ey 

కాన్యూం నిర్మిమలే నకర్ష్శ భగవతై్కై.0కర్యవీవ స్థితాః 
సత్వ స్థైః సెక స్ప హాణీయవపచయతి క్రీ ల్] వెప్లవానార్యక మః॥ 844 

అ. అమి_కీరు, ఉచ్చిష్టైని= ఎంగిలియెనవి, అతిదూరతః = బహుదూర 

మూ, పరివారంతి=(తోసివేయుచున్నారు, అసద్భిః= = అ సత్చురుషులతో, సం 

గతిం= సహఫోజనాదులతోడి సంగతిని ఉ స్లైంతి =విడిచిపెట్టుచున్నారు, ప్రా 
గాపత్సుఅపి=|పాణాపదలలోకూడ, బాంధ వేతరగ్ళ హే= బంధువులు కానివా 

రియింట, ఆపోవీ=నీట్నై న, న్యపాశ్నంతిజ ఆనరు, కామ్యం= స్వర్హాదికామ 

హేతువైన, కర్శ=కర్మన్సు ననిరి మతే=శోయరు, భగవతే సంకర్యఏవ= భగ 

పృత్కె_౦కర్యమందే, స్థ తాక=జన్న వారు ఏవః=ఈ, (శ/వై స్ఫవానాం[క్రమః 

=ఇ్రీవై స్థవులరీతి, సత్వ సై సెక = సాత్వికులచేత నే స్పృవాతీయః=ళోరందగి 

నదె, జయతి= సక్వోత్యాక్త మగుచున్నది. 

తా. -ఈరామానుజమతసులు ఎంగిలి మైనయన్నాదులను అంటనివానరై 

యేయున్నను అసత్పురుషులతో సవాభోజనాదులును చేయకయు, (పాణాప 

.త్తులలోకూడ బంధువులు కానివార్నీటినై నను అంటకయు, స్వర్హాదిహేతుక 

ర్మ లను జేయకయు నుంజెడివారు; ఇట్టె యో డీవై నృవులరీతి. అతిస త్త 

"సంపన్నులే శోరదశినదిగానున్న ది (శిష్టపం క్తి కిలో భుజింపకండుట దోవనును 

నది యిది. ) 

న్స అన్యు లంటిన దని $ యాత్మీ యవుతిం దోంప 

దూరంబునన దాని న దొలంగరదోతు 

రసమంజసు లటంచు 4 నసద తోంఛిన 'వారి 

తోడ సాపడుటయ $ తొడరి[తోతు 

రసువిపత్తుల నైన 3 నన్వ్యులగృవాముల 
నీరు నేనియు. (చావ * నోరు దెజవ 

శ కర నేనియు $ నాకావ్యు మైనది 

చేయన చేయరు 4 చెలగి మజియు 



౨౮౨9 విశ్వగుణాదర్శము 

"తే. నిరతభగవ న్గుఖోల్లాస శ పరత నుండు. 

నుచితకై ౦కర్యము లె చేయు శే చుర్వి నుందు 

రట్టి శీవె వ్షవుల( కమం $ బెట్టిసా త్తి 
కులకు నై న నమునోజ్ఞ తాగక లన నన. 

టి. అసమంజసులు =మం చియోగ్యత లేనివారు, అసువిపత్తులకో= (పాళా 

పదలయందున్కు ఉఊర్విక =భూమియందు, మనోజ్ఞ తాకలనక =మనోవారత్వ 

మును కూర్చుటచేత, అసదు-అ=కొంచెమే. 

కించ___వముబేయు.__ 

వృ ఫొలే శుద్ద మృుదూన్థ సఏపుర్మడతిలక: పద్యాకుమాలా గలే 

దివం శంఖరథాంగ చిన్హ్రమనిశం దీ పం భుజామూలయోః 

వ క్త్రే శౌరిగుణై కవర్ధనపరా వాచ నబేనోముచా 

మేలేపాం హరిభ కి తుందిలహృదాం వీమావిమా మా వహాో॥ 

అ. ఫాలే=ఎవరినొ సట, శద్ధమృత్ -ఊర్జ ్ వపురడతిలకః =శుద్ధమృత్తుతోడి 

నిలుపుబొట్టో, గ కేజకంఠమందు,. పద్దాక్షమాలా = తామరపూసమా లెయ్యో 

భుజామాలయోః=భొ హుమాలములందుు అనిశం=ఎల్ల పుడును దీ ప్తం=జ(పకా 

శింపంబడుకదె, దివం ఆఆ సా ధారణమైన, శంఖర ఖాంగ చిన్న ం=శ ంఖచ( క ము 

లచిన్హ మునో, వ క్ర = ముగమున్క శకౌెరిగుణ- ఏకపర్శ నపరాః = భగపద్దుణము 

లనుముఖ్యముగా వరి వరి ంచుటయందు పట్టుగల, నాద = వాక్కులునో, తత్ = 

అందుపతన, సీనః (మచాంజపాపములను 1 పరివారంచువానె, వాకిభ క్షి శి +తుందిఆ 

హృదాం=ఛ గవద్భ కృియందు పూర్ణ మైెనవృదయయు గలవారైన, ఏతేషాం 

అట్టి ౦బా రామానుబినుతే నుల యొక స, నీకూపి=జదర్శనమైనను మోక్ష+ఆవహా= 

మోక్షమును గలిగించున దే. 

తా. నొసట నూర్ష ర్ధ ప్రపుండముతోను, కంఠమున తామరవూసలదండల 

తోను భ్లుజాగములందు శంఖచ కాంకనములతోను, వామ్మ._న శ్రీమన్నారా 



సటిప్పణాంధ్ర, పద్య టికాతాత్స క్యేతిహాససపితము. 298 

యణగుణానుసంధానములతోను సకలదోవవిము కోత యుండు నీరామౌను 

జ్యభ భగపద్భక్షు లను "నేవించినమ్మాతమున చేమోక్షపా క మిక్ సిష్ధమైయుందురు. 

వీ. నిజనిటాలముఎను $ నిర రృలమ్భృుదులొర్థ శ్ 

పుం(డళే శేఖలు కళ 4 పాస? ద్ర్చి 

నిజగశళ్శసలముల శ నినులజలజాకు | 

మాలిక లలి క్రశీమానం జేర్చి 

నిజభుజాత లముల 9 నిశ్చృలతేరశ ౦ఖ 

చక చిన్హ్వముల( బుగేవ్మ_లతం డాల్బీ 

నివ చోర-చనల + నిర వధిహరి గుణా 

వళి వర్మ నో కుల $ వరుసం గూర్చి 

అ. యలఘు లగునఘములయూఘ+ముల నమాఫు 

గరిమ హరియించు హరిభ కి, +భరితహృదుల 

భాగవతుల మదీయుల 4 భాగధేయ 

ముల నిరీశుయు మాక్ద శ మిల నిజంబు, 

టె. నిజనిటాలములను=తేమఫాల (| పదేశ ములలో, నిస్తుల= విస్తారమైన, నిజ 

చచోరచనలక =తమ చాగ్నిరచనలయందు, నిరవధి సంపూర్ణ మెను ఓఘము 

లక్ =సమావాయులను, అసోఘగరిమక్ =నిరాటంక మైన గురుత త్వముతో, మ 

చేయుల=మాసంబంధ మైన, భాగ భేయములక్ =భాగ్య ములను, నిరీక్ష.యు = 

చూచుటకూడ, మోక్షదమయు= మోక్ష మునిచ్చునది. 

గ దోపారోపణం చె తేషు త్వదీయ మపహాోస్యమ్. 846 

వ. (ఇటుల నీనిర్లోవు 3 లైన) లక్షుణపతు విలతు శార్యులయెడలను 

నీనెజపు దాశపారోప పణం బు సపహాననిరాపణంబ యగు, 

తథాహ్._.._అ ట్లైక దా 

వృ! బఇప్లాత్స గబాంధవజనా దిత రై రదృష్ట్రం 

యద్భుంజతేఒన్నమివా లక్ష లత్షణపతనిష్టాః 



994 పిన ప్షగుణాద ర ము 

దోవః కిమేషదురితాపహరో గుణోజే' 

'త్యేవం వివి చ్వపరిపృచ్చ గుణా గుణజ్ఞాన్ 1. 847 ' 

అ. ఇవా=ఇక్కు-డ, లక్ష్మణపక్షనిస్టాః= రామానుజమతేమంద
ు నిష్టగలవారు, 

ఇహ్టైత్ = తమకిష్టమైన, స్వచాంధవజనాక్
 =క మబంధువులకం యె, ఇత రెః=వే 

"అనవారిచేక, “అదృష్టం= దూడంబడన
ి, అన్న౦=అన్నమును, , భుంజ్ఞతే= భుజం

 

చుచున్నారు, యక్ =-అనుటమేదో, 
ఏవః=ఇన్సి దోపఃకిం=వోవమా? దురి 

తాపవారః =దోవపరిహారక మైన, గులో వా=గుణమా, ఇతి=లిని, ఏవం= ఇట్లు, 

వివిచ్యజ=వి వే చించి, గుణ+అగుణజ్ఞాక -గుణయు అగుణము అని తెలిసినవా 

రిని, పరిపృచ్చ=అశుగుము. 

తా. తమీబంధువులు కానివారు చూచినయన్నము సీ నీరామానుజమతే యువా 

రంట రనుట దోషమా? గుణమా? యని గుణదోహజ్ఞ్యల నడీగిం చెలి నికెనుము. 

శే. ఇష్టు లగుబందుగులె కాని (1 (శేస్టులేని 

కన్న యన్నము భుజియింప శే రన చెన్ను. 

జము ుగుణమొ ప్ జించి $ గుణులగణము 

నకుగు మడశువ నడంకువ $ నగపడంగ. 

కీంచ___మజియు._-- 

వృ॥ దృష్టం బంధ్వితరె. స్ప కామనద తాం దోహోయ ఏహోపరె క 

శిపైః స్పృసష్టమనశ్న తా మిహమహారాష్ట్రాదికానాం సమః 

ఏషాం దదూవయితా నకో౭_పి నియతాహోాకఃపరంతు ద్విజ 

స్పర్వాశీ న నతుదూపణం హీతభుజాం చక్లేసామిదం భూషణమ్! 

అ. బంధ్వితే రై 8= =బంధువులు కానివారి చేత, దృష్టం= దూడంబడిన దానిని, 

అనద తాం=భుజింపని, స తాం=సక్పురుషులకు, యా. ఏషుః- దోవః
=ఏ యిది 

దోషమో అది, అపనైః-శి స్వైః=శిష్టులెన ఇతరుల చేత, స్పృృష్ట్రం=అంటంబ 

డినదానిని, అశశ్న శాం-భుహంపర్, " మహారాష్ట్రిది కానాంమహారాష్ట్రిలు 

మొదలై లై నవారిక్న్సి సమేః= సమానుం డై నియత, అహా
రః =ఆహారనియమము గ 
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అవాలడైను కో2ఒపీ=ఒజకానొకండు, ఏపాం=ఈ వై స్థవులకు దూవషయి తె= 

“చూపషకుంు న=కాండు పరంతు=మచేయు, సర్వాశీ=సర్వ ముభుజించువా6 

దేన, ద్విజం=(మౌావ్యాణు6డె దూవకుండు, ఇదం=ఇది హితభుజాం=విధివిహి 

“త ముగ భుజించువానై న్య బేషాం=ఆవె వైష్ణవులకు, భూపషణం=భూపణము న 

'తుదూవణం =దూసణమె కాదు. 

తా. ఈరామానుజపక్షమువారు ఇతరులు చూచినదైనను దాని నంటకపో 

"వుట ఆమవోరాష్టా్శదులు పెద్దలంటినదైనను తామంటకపోవుటప లెనున్న ది. 

ఇట్టి ఆహారనియమము గలవాడు దూహ్యుడుగాండు. ఇట్టుచేయుట అట్టి నియ 
తాహారులకు భూవణమేగాని దూవణము గాదు. (ఇది (కో|త్రియులయన్న్మ 

యు దూపితే మనుదానిపరిహారము. ) 

di శ బంధుల కాక నిశర్చంధులు గనుంగొన్న 

న ము భుజియింప $ కుస్నశిష్టు 

అనుపుటీంచి సమాన ణకు గన మణి నిష్తు 

లును నంటినన్న ము ఫే దినక యున్న 

యలమహా రాష్ట్రాదిశేకుల గుణటించిన దావ 

ఆను ౫న నివి రెడు $ నెకయ నెనయె 

ఈయూాహారనియనుము + ననయము గలవారు 

వారికిం దూపకు 4 లేరు గారు 

తే. దూషకుడా యస సర్వాళి $ దోషి యాసట 
ద్విజుండు తానయ్యునయ్యది శ ₹ లేజిచూ] 

యూవషణము కాదు తమ కది $ భూవణంబె 

యము నాహారనియతుల శ కతుల మగుచు. 

లకి ఎనయకొ=చేర౭గా, ఎన-ఎ=ఐసమానమా ? అరయ పు =వైైప్పుడు. 

ఇన! యశ్చ శతా) సభృతి ముని వినిర్మితదివ్య(ప్రబం భాధ్యయనే 



996 af] పగుణాదర్శము 

దోషఉద్భావిత సో౭_ యమితిహాసపురాణాడిభి క్వేద ముప 

బృంహయద్భో $ విద్వద్భో న నరోచ త 848. 

వ, నది శఠవై ర్యాదిమునివినిరితడివ(పబంభథాఢధ్యయనంబునం 

దును దోప. ముద్దోపి.౦ప/ బడినదియోా అది యితిహాసపురా' 

ణాడి(పబంధముల చేత ను పబ్బంహితము లగువేడములందు 

ను నతివేదిత్వము గలవై దికవిద్వత్ప్రచయ ములకు౯్రుచి 

యించునదియ కాదు, 

టి. ఉపబ్బంపితములు= తెలుపంబడినవి. అతివేదిత్వము = అధిక జ్ఞానము. 

వకుళ భూప.ణులు. 

వ వకుళవిభావణోన గురుణా కరుణానిధినా 

(శుతిముకుటాభిసంధి మవభార్యపరం గహనం 

రచిత మిహ (పబంధ నునుసందధ తాం కథితం 

సమనుపి దూపణం స్మృకిపురాణ మధీతవతామ్. 849% 

అ. కరుణానిధినా=దయాసము దు లై న-వకలభూ ప కోన= శర్రగోప్రులనియె 

ఊగురుణా=గురువుల చేత, (శుతిముకుట=వే దాంతేయులయొక _,అ భిసంధిం=అ' 

ఫ్ పాయయును, పరం=అత్యంత మైన, ౫ వానం=కాజుడ విగిగా, అవధార్య =నిశ్చ 

యించి రచితం=విరచింపంబడిన, (పబంధం=(దవిడ (పబంధమును , అనుసందథ 

'తాం=లఅనుసంధించువారికి, ఇహ=ఇక్కొ-డ, క థితం= చెప్పబడిన, దూవణం- అపి: 

=దూ హషణమును, సృృతిపురాణం=మన్వాదిస్త తులను వెఫ్టవాదిపురాణమూ 

లను, అదీతవతాం=చదు వువారికిని, సమం=సమానము. (ఇది (దవిడ ప్రబంధ 

సమాధానము. 

తా. ఈశఠగోపులు పరమదయాళువులై దురవావాములైన ఉపనిషదర్ల 

ములను, (దవిడ పబంధమ లుగా ఇరచించుటు మన్వాదినై స్థవాది సృ 

శాణములను పఠించుటవలె దూవణము కాదు. 

,_ “ఇ. వకుళ విభూపణులుజ శఠగోపమునులు, ---వీరు పాండ్యదేశ మందు. 
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తామపర్ట్మీ నదీతీరమున కరుకాపుకియందు వివ వే నాంశమున పదుగురాళా 

రులు తవు కవయవములుూగాను పెరుమాళ్లకు తౌ మవయవిగాను అగుట. కారి. 

అనువారికమారు 2 చాల్యమంతయు మాన (వ్రకముతో చే యుండి వెనుక తిరు 

నగరియందు దేవనాయకస్వా మిస సన్ని ధికిముందు తిం, తిణీవృక్ష కోటరమున నిలిచి 

సామ వేదమ్యు ను _త్రరభాగమంతేయును (వాన్దవనమునా విరించి, మధుర 

కవియాళ్వారుల "కాచార్యులు నై యెన్నో ది స్ట దశ సన్ని భులకు మంగళ కా 

సనములు చేయుచు, శరఠులకో క తున్రలోటచే " శరనోప్రలనియు, పరముతోన్గు' 

లకు అంకుశముపంటివారగుటచే పరాంకుశులనయు, ఐకుళమాలికలే ఆభరణ. 

ముగా గలవారగుటచే వకుళాభరణులనియు, కారి యనువారికమారులగుట చే 

-కారిమారక్ అనుతిరునామముల చే (వకాశించుదు సరమవిలక్షణంల నందలి. 

నొర్టివింపంచ్యయా చున్న వారు. 

మ. సకలాన్నూయకిరస్సహ్న సక థిత$ శ్లాఘ్యార్థసార్థంబె శ్ 
వకుళాలంకం ణార్యివర్యకృత దీశీశ్ణద్ది వ్యభ వ్య( పబం 

ధక లాపంబు స స్తృతుల్ పురాణములు తి త్తిక్సమ్మనీ సీం ద(పణీ: 

తకథాగాథలు నాటు దర్చకన నేత త్పాం జ్ఞాలుంమోాషంన్దిలో. 

టి. దీవ్యత్ - దివ్య-భ న్య- (ప్రబంధకలాపంబు=(_పకాశించునటై _ అసామౌ' 

న్యమై-మంగ శ కరమైన (ప్రబంధ సమావాము. 

కించ వముచేయు ___ 

వృ! ఉవా చేయం ట్రా రుచిత విషయం ( దావిడవచవో 

ప్యయు క్రార్థం సయం భవతి వచనం సంస్క్భృతే మపి 

హరిం విభ చ్చేత స్యవనతినుభగోజ_పి : స్తుతిపదం 

నస్మదూపోఒ_ప్యంత॥క రణభృత నారీ_స్త సనభ రః! 350 

అ. ఉచితవిషయం = తగినవిషయములు గలు (చావిడవపచోపి = (_దవిడ 

చాక వై శానను, పాక్టై రజా (ప్రాజ్ఞ లేత, ఉపాచేయం= (గహింపందగినది,; ఆయు 

కారం=తేగని వివయములుగల, సంస్కృతం పచనమపీ=సంస్మ్య్కృతేనా కనను. 

=౨ 04 
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 హేయం=త్యాజ్యము భవతి =అగుచున్నది. అనతి సుభ గోవి = రూపవంతుండు 

"కాకున్నను హారిం=హారిన్కి చేతసి= మనస్సున, బి భత్ =భరించువాండు, స్తుతి 

పదం=న్నో త్ మునకు స్థానము, సచూవోవీ=రూపపంకుండజే యయ్యును, అంతః 

'కరణ+ధృత+నారీ_స్థన+భరః=మనన్నునధరించిన+ న్లీ) సనఫారమగలవాం 

“డు, నభవతి= స్తుతిపాతుండుగాండు. 

తా. కరూవీమైనను వారిపడ ధ్యానవ్భాదయుం డైనవా౭డు. సో త్రపా త్రం 
డౌను గాన్కి రూపవంతుం డెననుు, మనస్సున మాతమె నారీ సవఫారవాహి 

యైనవాండు స్తుతిపా తుండు కానియ ప్లై తగినవిషయములు గల (దవిడవా 

కనను 'పాజ్ఞులును (గ్రహింపందగివదే గాన్సితగనివిషయ ము లుగల సంస్క 

'తవాక్యెనను, _పాజ్ఞైలకు (గహింపందగినదే కాదు. ( వేదార్థ్యపతిపావక మ 

'య్యును, దేశభావయగుటచేత చదువ నుచితముకా దనుదానికి పరికోరము ఇది.) 

ఉత్సాహ. ఉచితవిషయమ మిన ద్రవిశగీనవచవను య్యు (గాహ్యమే 

యుచిత విష యర హిత సంస్కృత “క్షమ య్యు(గాహ్యామా 
“యచిరశెెరి చరణహృదయు( శ డరుచికుండు నర్లు (డే 

రుచిరు. డయ్యు న చిరతరుణిశ రూఢ హృద యు కరు (జా? 

టి, అచిరజకొద్ది కాల మునుండే, అరు విరుండు=సుందరుండు కానివాడు, 

'అచిర-కరుణి-రాఢ హృదయు:ండు=కొంత నేపెనను నీ) చేక నెక్కించుకొనం 
బడజినహ్ఫూానయము గలవాండు. 

గ॥ వస్తుత _స్తర్టగన్త వాక రణానుకిప్లా రా నుకవద్యశిష్టపర్మిగ 

హావిశేషప పక పకృష్ణా వాం (దవిడశ బ్లా నాం కోనామసంస్క ఎలో” 

ద సకర్ణ 8|| రిర్1 

వ, వా వా ససముళ నగ స _స్త ఫా మహాముని[ పణీత వ్యాక కరణానువరణ 

నిర్జీ తనివు_గ్షంబును. నిర్దుష్టత్ష్టజన పరి గవాణపరికల్స్పిత( ప్రక 

ర్స ంబును గలయీోా_డావిడశే బ్లంబుల కాసంస్కృత శ్రబ్బంబుల 

వలన నపకర ౦ బెటు లగు? 
” యి లు 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకాతాత్స క్యేతిహాసనహితము. 299 

పశ. చూడు. అం 

ఇవృ! స యాసాంవ్యాక గ్రా చులుకితసము[దో మురివరః 

(పబంధారః పాథా శృక మథనముఖ్యా శృముభనాః 

(పవకార కర్మద్ధాః పథిత యశ సః పూర్వగుర వా 

గిరాంపా "కీ 'తౌసాం జయకి గరిమా దావిశగిరామ్! 

“అ. -చులుకితస మ్ముదః =కుప్పలళించినసమ్ముదము కల, సః మునివరః =ఆ ముని 

ఘ్రండైన అగ స్త మహాముని యాసాం=ఏ ద్రవిడ వాక్కులకు, వ్యాక రా=వ్యా 

కరణము టే ఇనా ; (పౌభాః=్యపగల్చు లైన, శరమథనముఖ్యాః = వతఠధనోపులో 

చొందలై నవారు, (పబం ధారః=[పబంధములు చేసిరో ; శుద్ధాః = = పరిశుద్ధుల 

"శమధచాః=శాంతియే ధనముగాగలవారై, (పథికయశ సః = ప్రసిద్ధమైన "క్ ర్తి 

కలవారునెన, పూర్చుగురవ=పూ ర్వా చార్యులు, పవకారః = అధ్యయనము 

""వేయువారో ) తాసాం దావిడగిరాం=అట్టి (దావిడవాక్కులయొక్క. గరి 

.మా=గొరవము గిరాంపారే= వాక్కులక ట్రకడవ, జయతి = సర్వోత్కృృష్ట్రముగ 

“-నున్నయది. 

తా. ఈదావిడఫాషకు సమ్ముదమునే పానమువేసిన ఆయగ స్త్యమహే 

"మునియే 'వ్యాకరణక' గాను, మహాసమర్థులైన శరగోపమహోముని (ప్రముఖులే 

| రపబంధక ర్షలుగాన్కు మహాకీర్హిసంపన్ను లైన రామానుజమహోముని (పభ్ళతుూ 

చే అభ్యేత ల 'ధ్యాపకులుగాను నున్నపుడు అట్రెయ్యీ దా ఏడవాక్కు_ల (పాగ 

- ల్భ్య మెవ్వరికిం గాని వాక్కులకు విషయమే కాకయున్న ణా? 

“ఉత్సాహ. తగనగ స _స్తమునివినిర్షి+తంబ లవమణంబు చిం 

తగ శశారిముఖ! పకల్పిశంబ లక్ష్యు మందు బూ 

రగురువు ల్పలుగురు నందె $ వ్యాఖ్య లెన్నొూ చేసి రిం 

తగం దనర్చు తాదృశ ౦బ $ (డవిడ మెపుకుం జీ ర్చెడున్ . 

పాఠాంతరము. 

నీ, జలరాశిసకలంబు శే చులుకంబులో నిడి 
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పుక్కి_లించినవకానిశేఫుంగవుండు 

శవముదనుధను లె నీశఠ మథనాదులు 

(_పతిభ మె (బబలిన*[ పాఢతములు 

నిఖలపూ ర్వాచార్వు స్ట లఖిల వేతాంత(ప 

వ_ర్హకాచార్యు లశవార్యయశులు - 

సువిలతుణులు నిల శ శుభలకుణులబు నల 

వరముముత్షువు లార్యళవై ప్యవులును 

"తే, వనుభ నీభావ నభిలావ * వరున నార! 
లత్నణము లత్యుములు నందు + లశులక్షు 

వ్యాఖ్యలును జేసి తత్తదశేన్యయన మిపుడుం 

జేసి వాసిం (బకాళింపం శే జేయుచుందుం. 
శథమథనులు=శరఠగోపులు 382. వ వృ త్రము|కింద చూడు. 

తా. ఈ దవిడఫావ. కాయగస్తు ్యలు లక్షణమును ఆళ్వార్లు లక్ష్యము 

లును పూర్వాచార్యులు వ్యాఖ్యానములును' జేశెనవి కాక, తక్కినముముతేవివు లై 

1శీమహావై సృనులిప్పటికిని అధ్యయన అధ్యాపనములను జేయుచున్నారు.. [కమా 

లం కాచ'ము. 

౫1 యశైుకచేశే విహయదూవణోపన్యాస _న్తతాప్యాకర్థ్థ 
_ తామ్! తరత: 

వ. అం జేశకచేశవముందు. గొందఅవిషయ మై నీయు పన్యసించు 

దూషణోపన్యాసము విషయమునందును వినునుయిది. 

టె. ఏక చేశవిషయ =ఎకొందఅవివయమై - తెంగలవిహయమై. 

కించ_.._నుటి యు. 

వృ॥యజ్ఞాక్ పంచ చనం చి కాత్సధివణా మా న్యానధా న్యాథ్వ రాకా 
త్ర _త్తబ్దైవశ రీరమాధవముఖోల్లాసావహోన ప్యమి 
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సంత్యజ్యాప్యవధానతేః[ ప్రభుత మం స్వారాధనై సో సోమ యం 

'తశ్వేపూం సచ్చరితం యశాంసి భజ తొం సూశేపునీతే జగత్ ॥ 

అ. సంచిత -ఆత తధిషణాః = "నిశ్చయము “చేయంబడిన-అత తజ్డూానము గలవా 

లైన, అమో=వీరు, యజ్ఞః. పంచ=[బన్మాయజ్ఞాది పంచయజ్జ్య ములను, అధ=ఆ 

వెనుక, మాళవ్యాక =పూజ్యములైన, అన్యాధ్వరాక్ చ = ఇతిరబోతి పోమాది 

యజ్ఞ ములనుక, త రృద్దేవ-శరీర-మాధవ-ముఖ-ట ల్లాస-ఆవహాక్ -అవీ = ఆయా 

యజ్ఞాధి దేవతే లే- శరీరముగాంగల-విష్ణువుయొక్క_-ముఖమునకు - ఆగ్ని యనుముఖు 

మునకు-తృ ప్తిని-కలిగించున వెయై నను; సంత్యజ్యఅపీ= విడిచియు, అవధానతేః= 

అవకాశముతో, (పభుతమం=సర్వ దేవపభు వైన విష్ణువును స్వ-ఆరాధనై 8= 

తమ ఆరాధనలచేత్క తోవయంతి=సంతోపింపజేయుచున్నారు. భజ తాం= 

ఆవిష్లువు నే భ జించువారైన, ఏసాం=వీరియొక్కొ_, సత్ చరితం = సత్ప్రవర్తన 

ము యశాంనీజకీరులన్కు సూతే= పుట్టిం దుచున్నది, జగత్ = లోకమునుక్క 

ఫునీలే= ఎపవి[త్రపటచుచున్నది. 

తా. (బహ్మయజ్ఞ దేవయెజ్ఞ్య భూకేయడజ్ఞ పిత్సయజ్ఞ్ఞ మనుస్యయజ్ఞ ములు 

అను పంచమ హాయజ్ఞ ములు ఇతర జోతిస్థోమాది యజ్ఞ ములును జేయక విడి 

చిపెట్టియు, ఈ తెంగలవారు ఆసకల యజ్ఞాది దేవత లై అన్నిముఖులైన యఖిల 

దేపతేలును తనకు శరీరభూతులై దేవాదిదేవు డే యున్న యీమహాోవివ్లువు సే 

ఆత్మజ్ఞునసాతు తారు లె ఆరాధించుకొనుచుందురు. కా(బట్టి అట్టెవీరిఆచర 

ఇము జగ 'త్ప్నావనకారణమె యగును. 

చ (బహ్మయజ్డాదిక $ పంచయజ్ఞ ములును 

మటి యన్యయజ్ఞ ము $ లాన్యములును 

త దేవ దేవు. జేతి చ్చేవ చేవున 

క్ వె తదుల్లానక $ మైన, వాని 

మానిన౯ నూననీ $ మూనుగ నామాథ 

వారాధనమె పరాశ్రయణత నెపుడు 
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నవధానమునం జేయుశనట్టియాతే తృజ్జానుం 
డేమహాత్తు(డు వొనిగయిట్డేమేహిను 

కే చరిత మెప్పుడు “సావ్పెడకేచతుం కర 
నిచ్చుచుండును మతి మెండుశేముచ్చటులును 

ముచ్చటను బావనముచేయు¢ $ బెచ్చు వెరింగి 

పరమపురువముఖోల్లాసశేపరుండె పరుండు. 

టి. తగ్జేవదే దేహుండు= ఆయజ్ఞాధిదేవక లే దేవాముగా6 గలవాండేన, ఏత ద్దేషు 

'జీవునకుక = ఈ చేవబేవునకు, ముచ్చటులుసు= ముల్లోకములను, ముచ్చటను= సు. 

నోజ్ఞ త్వముతో పరుండు=(శేష్టుండు ॥. “అనగ్నిముఖానై 'జేవాః” అని (శుతి. 

వృ॥ సర్వాభ్యగ్షిత వై ప్తవాంఘిాపయసాం పానేనపూతాత్త్య భిర్ 

బహ్యాయాసని సేవ్య పావనజటా గంగా౭_వపీ నాంగీకృతా 

సామిాస్యేపి ప పయోానిధిః పరివృూత; పశ్వాది కామ్యాద్విథే 

స్పారాసారవివేచనే సముచితా సందృత్య తే బాతురీ, 855 
:.. అ.' సర్వ-అభ్యర్హిక - చై స్థవ-అం| ఘీప పయసాం = సకలమైనవారి చేతను. 

'వూజింపంబడిన-్రీ/వైస్టవుల - పాదతీ ర్థములయొక్క్ల, పానేన=పానముచేత్స 

“వూత -ఆత త భి =పవి[తమైన ఆత్మ నలవీరిచేతృ బహు - ఆయాస - నిషే బవ్య-పావ 

'నజటాజ= అధిక మైన- శమచేళ - సే - "సెవింపందగిన-పవి తమైన - మాలభాగములు' 

గల, గంాపీ=గ౦ంాజలముకూడ, న-అంగీకృ తా = అంగీకరింపంబడినది కాదు. 

సామీ ప్యేపి= సమీిపముందైనను పయోనిధిః=సముదము, పరివృతః=పరివా 

రెంపంబడినదియ సశు-ఆది - కామ్యాక్ = పశుబంధము- మొద లెన- కా మ్యక 

ర_యైన, విధేః = నియముమయొక్ళ, సార-అసార-_వినేచశే=యు క్ష-అయు: 

_క్రమలను - విభా గించుటయందుు సముచితా = తగిన చాతురీ=చాతుర్యము, 

సందృళ్య తే=కన(బడుచున్న ది. 

ఈ. అందజును ఆశరింపందశిన క్రీ/వై న్సవుల పాదతీర్ణమును పానము'వేని. 

కేస్ ఈము పావనమైయున్నందున, ఎంతో 3 కష్టపడి దొరశెడిగంగాజలమునుకూడ 



పద్య టీకా తాత్సశ్వేతిహాససహీితము. 808. 

అంగీకరింపకయు, దగ్దరనుండునదిమమైనను స్నా నాదులకు సముదజలమును - 

గూడ (దోనివేశియు పశుబంధము అజబంధము మొదలై న కాన్యుకర్మలను 

గూడ జేయకయు నుండు నీతెంగలవారల యొక్క ““ఇది సరి అది సరికాదు”? ' 

అని వివేచించెడిచాతుర్యము మన కిప్పటికిని గనంబడుచున్నిదెయె. 

జటా=మాూలఫాగము - “ మూలే లగ్నకచేజటా ” అని అమరము. 

తై. వె ప్త్రవాయ్యఘిపయః పూత శేవరులు నజులు 

గరగ వేనియు నిధి నేని * గానంబోరు 

గానంబ జే. బశుబంధాదిశ కామ్య విధి న 

సారసారవివేచనశచాతురి యిదె.. 

లె. పజలునగంగ నేనియుక్ = (పకాశించు గంగనె నను కామ్యువిధిక్ =కా ' 

మ్యహేతుక కియా విషయమందు. 

గ వాంత ! వతేపే పే్టవ సాంసిద్ధి కామచ్యుతే భ క్రీ క్ర మేకు విజ. 

యే తద్భ_కృభకి రనితరసాథారణేీ॥ 856 - 

వ. ఆహో ! వీరిలో భగవద్భక్తి కి జన్మాంతరకృతనుకృత సంసిద్ధ మ. 

య్యును, దానికన్న దద్భక్రభ క్కి కి'యే్ యనన్యసామౌన్య , 
మై జఘమఘూావపహా మెనయది. 

శ్లో! దృష్టే ఘటిత్యఖలలోకని దానభ శే 
సాష్టాంగ. మ(తేప మపాకృత నర్వగర్వం 

అస్ప ఎష్షచేశ సమయం (పణనుంతి తేపాం 
లు 

వ ఆదు 9 ఆ ధన్యాత్మ నాం వద కి మన్యదువాస్వ మున్న. లిర్7 

అ. అఖిలలోక నిదానభ కే = సకల లోకములకును ఆదికారణ మైన (శ్రీమ. 

న్నారాయుణునియొక్క భ కండు, దృ'ష్టే=చూడంబడినయెడల, రుటితి= 

శ మమా అతపం=లజ్ఞారహితముగాను, అపాక్ళత సర్వగర్వం=తొలలల 

(దోయంబడిన సకలవిధగర్వములు గలదిగాను అస్బృృష్ట్రదేశ మయం = దేశ 



804 af] ఏగుణాదర్శ ము 

కాలములను అనుసరించనిదియులూాను, సా్రైంగం= సాస్టాంగముగా, (పణమం 

-తి=ఎవరు నమస్క_రించుచున్నా రో, దే షాం=అట్టి, ధ'న్యాత్మ నాం = ధన్యా 

తులకు, అన్వత్ =మణీయొక, జబాస్యం=జ పాసింపందగినది, కిం అ స్టే=ఏమి 

.యున్నది, పవ=చెపుమా? 
తా. భగచానుండై న (శ్రీమన్నా రాయుణుకి భ కుడు కనరబడినయెడల్క 

తోడే సిస్తగాని గర్వముగాని లేక్క కాలబేశములను జూడక సాష్టాంగ ప 

ఇామముసేయు నీధన్యాత్తు లైన తెంగలవారికి చేెటమియు సేవింపందశినది 

"లేదు. 

మ. భగనద్భ కుని గానగానె భువి సంశేభావించి సాష్టాంగ మి 

వగ గావింతురు వింతగా గటునముకా శే వరించి లజ్ఞి లజింపేే 

తగుచోటుం దగువేళ నాక తమకుం 4 ధన్యాత తం గోరి వి 

రొగిం గావింపంగ దీనిక కన్ననొక శుక $ రోాజింప వేజున్న దే. 

టి. నాక =అనక,ఒగిక్ =వరుసగూ, సాస్రాంగము=కం. కరయుంగచరణయు 

గంబులు నురము లలాటస్థలంబు నున్నతభుజముల్ , సరిధరణిమోపి (మొక్కిన, 

రువడి సాస్టైంగమండ్రు పరమమునీం[దుల్ , 

న న యచ్చ యతివందనవిషయీ ష్యవహితోని త్యత్రాప్యాక 

ర ర తమ్! లికి 

వ. ఎది యతివందసవిషయనుందును నీ కనుగొలిపినదియా? అ 

దియును వినునదియే. 

వృ! డక్ ౦ చరమా(శమో జడములి స్నేనై వ బానాతిచేత్ 

నేదిపేప్వపి సర్వలోకగమితు ర్స కీషు భిత్రీయతే | 
అన్యేఒమాయత యః (పజోధనుతయి స్పర స్యచోత్కర్ష దా 

భక్తి ర్భాగవతీతి సస్సవహానువూానర్భంతి నృత్యంతి చ।॥ 859 

అ. జడమతిః:=మందబుద్ధిగ లవాలడేన, చరమా శమిజసన్యాస్సి 'స్వేవైన= 

తానుగా సే ఊత్కర్ష ౦=(శేష్టత్వే మును, జానాతి చేత్ = తెలిసికొనుచదున్నా. 



డేని క ముకం రా అగిన మలం వ్యాపకుగడన భగనంతుని యొ 

క్క, భ శేషు=భ కులు, -సేదిస్టేషు-అపీ= సమిోపీం చినవారయు కను ఖిత్తీయ 

తే=గోడయగుచున్నాండు, అ న్యే=ఇతరునై న, అమి- యతీయః=-ఈ సన్న్యా 

సులు, (పబోధమత యిః=జ్ఞానముత్" డీబుడ్ధి గలవాశై, సర్వస్యచ= అందిలేక్న్సి 

ఉత్క_ర్ష దా=మ్రవాత్వమును ఇచ్చునట్టిది, ఫాగవతీ = ఛగవత్సేంబంధిలైున 

భక్తిః=ఛ క్రియ, ఇతి=అన్సి సస్ప వాం=కోరికతో, ఆమూక్ =ఈగృవాస్టా 

దివైస్టవులనుక , అర్భుంతి = వూజించుచున్నారు; నృత్య ంతిచ=నటించుచు 

తౌ. సన్నాాసా శమము గకి గియు మండ బుద్ధియైనవాండు ఉళె్క్చ్బాష్ట్రతేను 

డెలిసియు భగవద్భ కు కృలు సమోవీంచినప్పుడును తాను గోడవలె (పతినమస్మాూ.ర 

మైనం జేయకయుండును. తక్కిన ఇతరసన్నా కనులు ఆత క స్టజ్ఞనమ కలిగి 

భగవద్భ క్తియే సర్శ్వ్వోత్క్భృష్టమని త్ద్భ కళ కుల ఇవరివైననుక్. బూూజీం 

చుదు నానందముతో పర్తించుచుందురు. 

చ. యతి మతిమందుండై. తినదుశన్నాశమమందున శేప్ట తాభిసం 
హతి నతి సేయం డాహరిప*+దా[శితసంహతికాడ గోడ మె, 

యతి మతివముంతుండో హరిపశ దా శితకోటికి మాటికి న్శహో 

నురినతి సేయు శేయనుని శన రనయున జిసేయుసేయు.జె . 
లి లీ థు ౬ 

టి. (శేస్థ తాభిసంవాతిక = _కేష్థశ్యమందలి తలంపుచేత, సంవాతికా 

డక = సమూాహమునొద్ద, స్టేయుండై= =మిక్కి-లిస్థిరులడే. 

ఇదంచావ భేయం.__. ఇదియు చెలియునదియ. 

వృ॥ చతు శ్వ దాధ్యాయా నక లవిహితాచారనిపుణో 

నిపి.ద్ధాచారాన ప్యథ పరిహరళ- శాస్త్ర, పడవీమ్। 

యతిర్వ్వా ప్యన్యోవా హరీచరణభక న్యది జనాళా 

ఛవేత మాంతే ర్నభవతి పదం విశ్వగమితుః! 360 

అ. చతుర్వేదాధ్యాయీ=నాలుగు వేదములు. నధ్యయనము చేయువాడు 
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శంథ విక (గుణాదర్శము 

'సకోలవిహి తాచారనిపుణః=సమ స్ప చవేదభిహితము లయిన అనుస్థానములందు 

'సమర్జుండై నను, దా మో పరివార అఆపఫి= 

విడుచువాంగై నను, శా స్తృిపదవీం=శా _స్ఫవిహితమార్హ్లమును (చరించుచున్న) 

యతి ర్వా= యాతి యైనను, అన నో్యోపీవా= =గ్భహాస్థులడ డేనను, వారి చరణభ కాక = 

నారిపాదభ కులయిన, జనాక =నై పవ వజనులను యది ఊడే వశ
ే త ఉెపీక్షిం-చి 

నవా. గెనయెడల, విశ్వగమితుః =జగ దధిపతి యైన భగవంతునియొక్కు_, కూం 

తేం=క్షుమకు, పదం=స్టానము, నభవపతి=కాండు. 

తా. చతుర్వేదము లధ్యయనము చెయుచు, వేదవిహిత శా సవిహి తా 

చారములలో 'సమర్జుడయ్యును; నరె నన్తాశమములందు నిషిద్దా'చారములను విడి 

చియు, యతీళ్య రుండుగాని నృహస్తుడుగాని వై న్ల నవ్రులను ఆ పేక్నీంచినయెడల, 

అత (దు భగవస్తే మకు ఆస్పవముకాండు. 

"జే. చేద వేదియు నాఛభార+ పెదియు నయి 

యతియునేనియుం దదితరుం. + జెత(డు నేని 

హరిపదాప్తు ననా జారశేపరుని నేని 

యుజణనివాం డై న హరిత మశయుజనివాండె. 

గ్ కదనతి కాంత లోక నుర్యాద మూశమ్శుతయమై సవ న కేవలం 

నిఖిలా శ మినాముపి పరస్పరభక్తి పకర్ష (పక టిత దాస్య ము క్రీ 

(పత్యుద్లనూా భివాద నాదిక మనవశ్యానుస్మేయమేవేతి సాధు 

జాన్సీహా॥ 861 

అ. తణ్ =అందువలన, అనతి కాంతలోక మర్యాదం=లోక మ ర్యాదను 

మాజనిదైన, ఆశమ్మతయ సై రవ = (బవాచర్యాద్యా_శమముల మూం6టిక్తే 

నొకేవలం_ కాదుగాని, నిఖిలా[శమినామపీ= చతు రా శ్రమముల వారికిని పరస్పర 

భక్తి ప్రకర్ష (ప్రకటిత దాస్యం= ఒక్కౌ-క్క-రియొక్క_ భ క్ష గతిశయము చేత 

(ప్రచురప పడిన దాస్యప త్తి తిగానిి & కి కి పత్యుద్దమాసీ వాద నాదికం=మాటకదు 

a టమాట అభివాదనము మొద లై నదిగాని అపళ్యాను "స్టేయ మేప= అవశ్యము అను 

= క్టయయగనదె, ఇతి= అని సాము=చక్కయా, బ్రానీమోా = తెలిసికొనుమౌ. 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీ కాతాత్స గ్వేతిహోాస సహిత ము. 807 

వ. ఆలోక మర్యాద యతి కమింపక,యీాతు ర్వా! ములకేకాదు; 
కుర అ ఇ అగ హా అ ఆనర్వా(శములకుం బరస్పరభ క్తి పక గర్భ ౦బున౦ం. జేయుదాస్య 

(పకటనంబును, (పశ యకథభనంబును, (పత్యుద్గనునంబును, 

అధి వాదనంబును, ఆదిగా ౫లయవి యవశ్యేంబు నవుప్వే, 

యంబులీ యని యనువునం జెలిసికొనుము, 

గ॥ యదపీ (పపన్న జనజీవన (పథాననిదాన పావనపాదావనే జనా 
అన 5 న ర వలం దరూ పణం తదవిత నృహిమా2_ పరిజ్ఞాన విజృంభీతం 

8 విశనయలి జార్నాగర్షం | బుద్ధి స 9 $ 862 

అ. యదపీ = ఏదైతే, పపన్న జనజీవన (సధాననిదాన పావన పాదావనే 
జన అవలంబిదూవ ణం=(ప్రపన్ను లు ఉూజ్జవించుకు.. (పధానమె యాదికారణమె 

పవిత్రమైన క్రీపాదతీర్థము నవలంబించుటయండలి దూవణమో తవవీ=అది 
యు తన్న హిమా అపరిజ్ఞాన విజృంభితం=వారిమహిమను తెలియమిచేత వి 

జృంఖఫుంచిన, ద్" ర్భాగ్యం=దు ర్భాగ్యతే, బుస్టేః=నీబుద్ధికి, పీశునయతి =కనంబ 

అచుచున్నది. (ఇట్లు యతిపందనమును గుచేంచినదూప,ణమును పరివారించ్చి, శ్రీ 

వె స్గవపాదోదక సేవనమును గుజిం-చిన దూపషణమును పరిహరించుచున్నా శు.) 

వ. నుణియు (బపన్ను లుజ్జీవించుటకుం (బధాన కారణంబునం 

బరవముపావనం బయినయీ పాదతీర్థమువిషయమునను వచ్చే 

యుదూపషణము దానివముహివును 'జెలియమినింబట్టియ బెట్టు 

ేంగిన నీబుద్ది చారా సగ్యమున కి సూచక నుగుచున్న యది, 

రథాహి__రళ్తకదాకి 

వృ॥ స్వాతం త్యం పరివర్ణయ న్ని జగుకోరంఘింద్భయాంగకీ భవకా 
(వీల తై ్యస్వాభిజనస్య “ నిస్సృవాతయా తన్వీత తీర్ణాన్వయం 
గోష్టి భూయ సమార్థితం నిపుణధీః (శీపాదతీరం స్వయం 

| స్వీకుర్వాద్యది పారచరా(్ర పదవీభాొజాం నతద్దూవణనమ్! 868 
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అ. స్వాకం త్యం=స్వతంత్రతను, పరివర్ణయక్ =విడుచుచు, నిజగురోః = 

తమయా చార్యునియొక్క_, అం(ఘిద్యయ-అంకీభమ్ = పాదద్వంద్వముయొ 

క అంశభూతుండుగా అగుచు, స్వాఖిజనస్య=తే మవారలయొక ్కై_, డీ తె §= 

సంతోవముకొజడె, నిస్ప ఎనాతీయాఐ= ఇత రేచ్చ లేకుండ, త్రీర్థాన్వయం =తీర్భాను 

సరణమును, తీన్వితే = చేయుచున్నాండు ; గోష్నీ సృభరాయ = గోఫ్టి.యైై) సమార్తి 

తం=చేర్చుకొన్న, శ్రీహారతీర్థం= శ్రీసాదతీర్థమును, 'నిపుణదీక. = చేర్పుతో ణా 

బుద్ధిగలవాయడే, డె స్వయం= తానే, స్వీకుర్యాత్ యది = న్వీకరించినవాండయ్యె 

చేని పొంచరాతేపదవీభాజాం = పాంచరాతమార్జమును [పమాణముగా (గ 

ఫీంచువారికి, తత్ దూవణం=ఆదిదూవణయుగా, న=కాదు. 

తా. స్వాతం త్య మును విడిచి తాము స్వాచార్యుల పాూదాంశభూతులు 

అనుకొనుచు, తమవారి సంతోవమునకైై. వేజుగోరక తీర్థమున పేక్షీంచి గోష్టి 

లాగే ఆ శ్రీపాద తీర్థమును తామును స్వీకరించుటయందు పాంచరాతాగమమే 

(పమాణముణాంగల రామానుజమతేస్థులకు అది దూహణము గాదు. 

హక. స్వాతం త్యంబుత్యేజించి 'తాగురుపదాంశేశంబె బె స్వకీయాభిజా 

తాత పీతి గానుం / గత స్పృహతే. దశ ర్థానీక పా తత్వము౯- 

పూతాత్త్యత్వముం | గోరి నోష్టిని గనుం ఫ్ బూజ్యుండు (శీపాదతీ 

ర్థాత్మిపితిని వీ వణంబి దెసుమా న్ యాపాంచరా[తీయమున్. 

చం. తౌను స్వతం్యతలేను విడిచి, ఆచార్యులపాదాంశ మనుకొనువా6 డై 

తనయాఖిజాత్యమందు (పీతి విడచి ఆశలు దిగనాడినవా6 డగుట చేత తీర్థస 

మూవామునపాతత లభించును. మణీయు నిట్టు తాను పవి(తాత్శను గలవా 

డగుటనుం గోరి పూజ్యుండైనవాండు గోష్టియందు (శ్రీపాదతీర్ణము నతి పీతి 

తోడ సేవించుటనుక్ లభించును. సోపాంచరాతవిహితముకూడ ఇదే సుమా? 

వ్న॥వద ? రహసి పదాంబు సేయ మావీయ తేవా 

విగతనిజపదాంభో సార్ల రత వా౭ఒంఘీితీర్థం 

_అవికు తదఖిలాపా స్వామినాం స్వాంఘిసంగే 

ప్యధికత రపవిత్రం సేవ్య తే పాదతీర్ణమ్! 864 
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అ. రవాసీ= ఏకాంతమందు, న్వీయం= తనదైన, ప'డాంబు = పాదతీర్థము, 

ఆపీయతేవా = పానముచేయ(బడుచున్న దా? వద= చెప్పుము. విగలేనిజప 

దాంభ;ః = విడిచి పెట్టన స్పపాదపు జలము గల, అంమీతీర్ణం = పాద 

తీర్ధము, అర్థ్యతేవా=। పార్టింపంబడలేదా ? వద=చెపుమ? అపికు= మజీయు, 
తత అభిరాం _అపాదతీర్థమందలి అఫిలాష, స్వామి నాం= సర్వేశ్వరునికి 
స్వాం ఘీసం గే-అపీజతనపాద ముతో సంబంధముండియు, అధికతరపవి[తం= 

మిక్కిలి పాపనమైవ, పొదతీర్థం = గంగోదకము నేవ్యలే = నేవింపంబడు 
చున్నదియే. 

తా. తమగోస్టి యందు పెద్దలు తమపాదతీర్థమును తీనికొందురు గాని, 
య థాస్థానమున చేని ఏపాదతీర్ణమువై నైనను నోరర, స్వామియైనవిష్తువు త 
వతీర్థమై అతిపవ్నితమై విన్తుపదో యని పేరొన్న గంగనోదకమును తాను be 
క నమవశేదా, 

. స్వీయ పాడాంబుపానంబె శ చేయు టనుకు 
Bos వాదాంబు వన్యపాశ దాంబుపాన 

మరిం జేయుట యది చూడ $ నార్యునకును 

విష్ణునకు విష్ణుపదివారి కీవిధము వినుము. 

గ్య తదవభేషి? ఉవేతులీయ నిజపదపయస్పం౫ే 2_ప్యంగీకరణ 

మధికతరపవి[త బహుళతర హారిచరణ సంత తాంతరంగ జన 

చరణాన నేజనస్య సముచిత మేవేలి॥ లి65 

అ, ఉే పేక్షచీయ- నిజపదపయః-సంగవీ = ఆ పేక్షింపందగిన-_ తమపాదతీర్థ 

ముయొక్క_ -సంబంధ ముండి యు, ల ల్ 

తాంతరంగజన-దరణావ నేజనస్య = మిక్కిలి పవి_త మై-మిగుల -భ గవ త్పాదము 

లందు-నర్వదా వృాదయముగలవారియొక్క_-పాద పమాళన జలముయొక్క_, 

అంగీకరణం =అంగీకరించుట, సముచిత మేవ=తేగినదే, ఇతి=అన్సి తత్ =అది, 

అవ భేపా= తెలిసీకానుమా. 
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వ. అది తమపదపయస్పంగము కలదియీ మొనను; ఉవేశీంపక 
జాని నంగీకరింప. నే వీక్షించుట_పరమభాగవతులపదపయః 

కణము మా(తే మేయెనను, అతీమూా( త్ర పవీ త మెన బే; కాన, 

దాని నవభానమున.: గనుంగొనుము ? 

వృ॥ మజ్జ౯ా జన స్వ చరణద్వ్యయసంగ భాజి ౧ 

గంగాళు లే నిజక లంక నిరాసహేతోోః | 
పూర్ణోపమాన మవభ్లేహి నిజాంఘింసంగి ఎ 
భ కా గగణ్యపదపద్య్శ పయః వీపాసోః॥ 866 

అ. స్వచరణద్య్యయసంగభాజి = తనపాదయుగ్న సాంగత్యమును పొంది 

యుండు, గం-గారునే=గం గా పవావామందు, నిజకలంకనిరాసహేతోః = తన 

పాపములు నిరాకరించుకొనుకొజుకు, మజ్జిక = నే ్ననముెచెయుచున్న్య జనః= 

జనుండు ని నిజాం ఘీసంగి-ఛ కా గగణ్య-పదపవ్హ _-వయఃవీపాసో = తేనషాదము 

లతోడిసంబంధము గలదియై-భగవద్భ కలలో (ప్రధానులై నవారి_పాదపద్మము 
లయొక్క_-తీర్థ మును పానము చేయంగోరినవానికి, పూర్ణ 4+ఊ పమానం= ప్రూరోప 

మానమూా, అవకోహి_ తెలినికొనుమా. 

తా. ఎట్టైగంగా దిజలమం'దైనను తనపాదముల నుంచుకొనియు, తనసకల 

పాప యులును పరివారించుకొనుకొఆకు స్నానముచేయంబడునో ; అక్లే తనపాద. 
తీర్థముతోం జేర్చంబడినదైనను, భగవద్భక్తి కినిష్టు లై న లై నపపన్నులలో (పధానులై 

నవారిపాదతీర్థయును న్వీకరించుటయును రెమానుజీయ మతానుసారి నదను. 

ష్టాన మే. 

శ గాంగవారి యవారి నిశజాంఘి నంగి 

“జాణ స్నానాన నఘనిరాశసానం దాన 

స్వాంఘ్రిసంగిభాగవ తాంఘి సార్థతీర్థ 

పానమే యగు దగు నుపీమాన'* మెపును. 

గ్య ఆసామిద ౦వాచనికే వితండాయమానా స్పంధ్యాను విహిత 
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నూత | పదవీణ మప్యధితీపంతు హ_న్హగివ' తేషా మనపాయ 
—é తు 

సత్సం[పదాయ(పన ర్హక స్పకలగురుతిలక లోకగురు హృద 

యానుసారీ నవవ విజయే సౌవ్యూోపయం, తాదీనాం చేరి 

క సార్వభామః॥ . 867 

అ. ఇదం=ఇది,. ఆస్తాం=జాండనీ ; " వాచనికే=ఈమాటలో, వితండాయ. 
మానాః = వితండమువేయువారు, సంధ్యాను. = సంధ్యాపందనకాలములలో,. 

విహిత౦= విధింపంబడిన, ఆత క పదక్షీణమపి = తన పదక్నీ ఇమును జేయుటను' 

గూడ, అధికీపంతు = తొలయః దోయుదురుగాక, వాంత=అయ్యా ! ఏతే. 

పాం=పరియొక్కు, అనపాయసం(పదాయ( పవ రక 8=నిరపాయ మైన సంపదా 

యును (ప్రవ ర్రింపంజేయువానై, సకలగురుతిలక =' సకలాచార్యులక్క శిరో 

భూపణమై, లోక గ రువ్యృాదయానుసారీ = లోకాచార్యులై న (క్రీమన్నారా 

యణునియొక్క_ అఖ్మిపాయము ననుసరించువారై న బేశికలలో సఏవః = 

ఆయీ, దేశికసార్వభౌమః = ఆచార్యచ కవి ర్రియైన (శ్రీరామానుజులు విజయ 

తే-జయకీలురుగా నున్నారు. 

వ. అది యటుండనీ, ఇట వితండాయనూనులు (ప్రశినంధ్యానను 
యములంమను విధివిహీత కు సామడేయు!' _పదపీణము నధి 

శ్నెపింపకే యున్నారుశార్లు గా  మహాశ్చం్ధాయు ! ఈమహాత్ము 

లలో నిరగాయసంప దాయ(పన ర్త రకులును, సక 'లాశార్యుల 

కును (పథమాచార్య(డి. న స ర్యేశ్వరుహృద యాను సరణసర 

ణక సంస్థాపకులును, సకలశరణాగతరశుకులకును "దేశిక సా 

_ర్వభాః రీలు 'నయినయారామానుజులును _సర్వోత్క్యృష్టులె 

_ యున్నారు కారు వ: 

శ్లో పుణ్య న్లో కః పకమభిమతః.. న్య స్థ లేప్వాస్థయా=. సా 

యస్య న్లోక పథము పఠనా సాకంపమూకానై. E ల ae ie 
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చూడాసూనై స్నపయతి మధుస్టందిభి శ్చంచరీకె. 

ర్హ త్తస్వ స్పీ (పవచన ముకోనిత్యభూషాం స్వయో హామ్!868 

'అ. ఫుణ్యఫ్లోకః = పవిత్రమైన యశస్సుకలిగిను అసౌ = ఈలక్షీపఠి, 

పరం=మిక్కి_లి) అఫిమతే 8= సమ్మతించినవా౭డ, స్వస్థ లషు = తనచోటులలో, 

ఆస్థయా=పట్టుతో, యస్య = ఏరామానుజాలయొక్క_-, కోక పథ మపఠనక్లాను 

నాకంపమానె 8 = శ్లోక యుయొక్క_ మొదటిసారె చదువుటతో-కొనియాడు 

టచేత కదలుచున్న, మధుస్యందిఖిః= తే నెనుకార్చు చున్న, చూడానూ నై 8= 

తలలోని పూవులచేతను, చంచరీకై 8 = వానిలోని తు మైదల చేతను, ద త్తస్వ గి 

(పవననం =ఇ య్య ంబడన స్వ _స్రివచనములు కలుగునట్టు గా, ఉ రోనిత్యభూ పాం= 

వక్షః సలమందుూ సదాభూాషణ(సాయమైన, స్యయోసాం=తేనభార్యయైన లత్వీ 

దేవిని, స్నృపయతి = స్నానము చేయుచున్నాండు. 

తా. ఈరామానుజులు సాయించినప్లోకము నొకసారి చదివి కొనియాడు 

కొనుచు తేనతలలో కదలుచున్నపూలతోను -తేనెతోను భృంగయులతోను, తన 

స్య ప్వీవచనములతోను తేనవక్షఃస్థలమందలితనభార్య మైనలన్మీ దేవిని ఏలత్రీ పతి 

స్నానము చేయించెనో? అట్టిరామానుజులు వీరు అనుట. 

ఉ. కమలాక్షు డేతజిని (3 నాొద్భతి నేకృతి యాలకించి శ్లా' 

ఘూక లనంబునకా శిరము 4 కంపిల, నందుల. బూవు(జల్లులకా 

జోక ఘటించి, వశుమున 4 జోటిని బేంటిగమి౯ శంభాంగగీ 

తాకలనంబువాడునొగి శ నాకృతియీాకృతి దేయగుక౯ దగున్. 

. టి. ఏతతినిక =ఎప్పుడును ఆదృతిక్ =ఆదరముతో, ఏక్ళతి =ఏరామాను 

జాలకోకమునుు శ్లాఘాకలనంబునక్ = శాఘించుటచేత, జోకక్ = వేడుకతో, 

జేోటిసి=కన న్ర్రీయెనలక్షీని, తేంటిగమి
క్ =తుమెదభ సమావాముతో, శుభ

ాంక 

క్షీశాక లనంబు=శుభ లక్షణములు గలగానముచేయుటాా, పాడుక్ =పాడునో, 

. ఆకృతి =ఆక్టోకము, ఈకృతిదేజఈపు ణ్యస్వరూపుని ద. . న fir |. 

వృ! ఖలకృత పరిభాపాకి ర్ల నో ద్యజ్జి పా సర "7 
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వితేశనిజమనీపొ వి స్త ఎక బహ్మయోపా 
జయతి దలితదోసా దత్తత తభిలామా 

వరవరముని వేషా కాపి వై కుంళకభూపా। 869 

అ. ఖల గ్ హె--ఖల=దుష్టుల చేత, కృతే = చేయంబకిన, పకిభా సా=నిం 

దావాక్యములను, ఆకర్థ న=వినుటచేత, ఉద్యత్ =విజృంఫెంచుచున్న, జిగీషూ= 

జయేచ్చగలదియు ; వితతనిజమనీ మో= విస్తారమైన స్వబుద్ధివి శేషము కలదియు; 

వి స్తత బవ్మయోషా = వి_స్పరింపంచేయంబడిన సరస్వతీరూపమైన వాక్కులు 

గలదియు దలితేదోషా = ఖండింపంబడిన సకలదోషములు కలదియు; దత్తత 

త్త వాఅఖలాహె = ఈశయంబడెన పరతత్వమందలి అభిలాష కలదియు; పర - 

వరముని-చే సాౌ=శేస్థమెన మునిలకేస్టునియొక్క_ చేవయుకలడియునెన, వైకుంఠ 

-భూహో = పరమపదమునకు భూవషణమైన (శీరామానుజులు (శీవిష్తుమూ ర్తి) 

"క్య్వాపీ= ఎక్కడను, జయతి = సర్వోత్కృష్టులుగా నున్నారు. 

తా. మతాంతరులను జయింసలాలిగిన స్పబుద్ధివిశేవము చేత సరస్వతిని సం 

తసపఆచుచు, సర్వదోషములను పకివారించి పరతే త్త (మండె యభిలాప గలిగి 

పరమసపదమునకు పరమభూపషణముప లె నున్నయారామానుజమునులు-- లేక యా 

పరమపదనాభుండు ఎప్పటికిని సర్యోత్మృషహులుగా నున్నవారు. 

ము. ఖల గాథ ల్వీని వాని గెల్య నవనిం శ గాంకీంచి యశీణవా 

క్కు_లవాగ్లేవియు మోద మొందశదిశ లక్ ఘాపీ.౦చిదోషచ్చటల్ 

తొలంగం జేసి, పరత్వతత్వముల సంశతోపించురానూనుజ 

చృలవై కుంఠుడకుంఠ లేజుండితండు౯ శీ సామాన్యస న్యాన్యుం డే? 

టీ. గాధలు=పురాణములు, అపనిక్ =భూమియందు, కాంకీంచి = కోరి, 

వాగ్గేవి=సరస్వతి, దోవుచ్భటల్ = దేహసమూవాములను, _పరత్యతత్వమయు 

లక =పరత్వవిషయమైన తత ముల చేత, రామానుజచ్చల వై కుంఠుండు = (కీరామా 

నుజులనెడి వ్యాజముతోడి (శ్రీవైకంఠనా నుండు, అకుంఠ తేజుండు=సంపూర్మ , 

(పభావుండు. . . 
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గ॥ అకర్ట్యయ తావ దేతదీయానాం పమితతను చర్మితం! 870 

అ. ఏతే దియానాం = వీరిసంబంధులయొక్కొ_, పవికేతమం = అతిపవి (తే 

మైన చరి తేం=చార్ని తేమను, ఆకర్ష య తౌవత్ = వినుమా? 

వ. మజీయు నితనిముతానలంబులపవి తతముం బగుచరి(తేంబు 

ను వినువు? ౧ 

శ్రీను ద్రానూనుబీ యులవర్ష నము. 

వృ॥ కతిచి దలసాః క గ్యాయా సాద్విహాయ వినిశ్చలా 

_స్తదపి భగవద్భ కి స్తేషాం ధునోతి ఛభవవ్యథాం 
అస అద్య ల్సి అడు (శమసహాజనై కాగ్థెర్నధ్రాణాం వినై వహిలంఘనై 

బా 

ర ఏరనిరసనా మాలం వీరో త్తరం పరమాపషధమ్. 871 

అ. అలసాః=మందబుద్దులు, కతిచిత్ = కొందరు,. ఆయాసాత్ =ఆయా- 

సమువల్ల , కర్శ=నిత్యనై మి త్తికరూపకర్మను, విహాయ =విడ్చి, వినిశ్చలాః = 

వలింపనివారై రి, తేదపి=అయినను, తేషూం=చారికి భగవద్భ క్షీః=ఛగవంతుని 

విషయమైనభ క్త, భ వన్య థాం=సం సారదుఃఖ మును, ధునోతి =పోంగొట్టు చున్న 

ద్వి (శమసవా-జన-ఏకాసప్పై? = తుధాదిశ్రమలోర్చువారై న - జనులయొక 

ముఖ్యార్హ్య యులయిన , లంఘనై $=లంకణములతో, వినె ప= లేకయే, నృళకాం= 

మనుష్యులకు, జ్వరనిరసనాయ = జ్వరమునుపోలొట్టుటకై , వీర్యో త్తరం=బలి' 

మిక పధానమైన , పరమాషభధం=మంచిజి షధము, అలంహి= సమర్థ మేకదా? 

శా. తనవ్యాధిశమలను పోగొట్టు కొనుటక లంక కాదులు చెయక పోయి 

నను; ఆవ్యాధులు పోణగొట్టుకొనుటకై గొప్పయాషధమును తీసిక్రొనునట్లుగా, 

కొందణు బుద్ధిహీనులు తమనిత్యనె మి త్తికకర్శలను చేయకమానుకొన్న ను, తౌము. 

చేయు: భగవద్వివయికభ క్తి కివలన్సే భఐరోగములు దొలంగించుకొనుచున్నా్నారు.. 

త నితవై మి త్రిక! క్రియ $ ల్నెణప కత్తుల 
జ డు క్రిభరమది హరి యది * పాంచువెకల 
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లంకణముచేయకయ చేయు $ లగువు (పజకు 
జ్వరభరంబు నమోఘ మాశేషధవరంబు, 

కించ..__మజియు;___ 

వృ! రహస్యవ్యాఖ్యానై రఘువర చరి తానుకథనై 
స్ర్తజాసథిచీనాం వకులధర వాచాం _పవచనై_ క 
అమో భావ్యూాఖ్యానై ర్వ ర_రిచరణ కె క ౦క రగ విధిభిః 
(పణామైశ్చార్యాణాం "కణమివ నయంత్య| త దినసాన్ 1872 
అ. రవాస్యవ్యాఖ్యా నై :=రహస్య[తయాదివ్యాఖ్యానములతోను, రఘువర 

చరి_తానుక థ నై $= రామాయకొదిపఠనములతోనుు (తయీసథీి) చీనాం= వేద 

సమానముఅయిన, వకులధరవాచాం=పబంధ వాక్యములయొక్క, (పవచ వచా 8= 

అనుసంభానముల తోను, ఖభాప్యు- ఆఖ్యానె ర్ు భె”వ్యమును [పవచించుటల చేత 

న్కు వారిచరణ కై ౦కర్యవిధిఖిః= భగవత్పాద కై ంకర్యకార్యములతోను ఆర్యా 
ణాంప్రణామైశ్చ= సెద్దలకుచేయు [పణామములతోన్సు అమి = ఈరామానుజి 
మతస్థులు, అత = ఈలోకమందు, దిపసాక్  =దినములనుు కణం ఇవ=నిమిష, 

మ్మాతమువల్కె నయంతి=కడపుచున్నారు. 
తౌ. ఈలోకనుందు ఈరామానుజమతసు స్థులు భగవద్విషయిక పణవనమః 

పదనారాయణపదరపహాస స్య(త్రయాదులతోను “ద్వయార్థ ప్రతిపాదక (శీము దా 

మాయకకాదులతోను వేదతుల్యములయిన ఆళ్వారుల ప్రబంధములతోను (శీమ 

_దామానుజభ" ప్వాదులతోను, మణి భగవతే త్రృ-ంకర్యములతోను ఈమతస్థు 

లలో పెద్దలకు చేయు్ముపణామములతోను ఎంతేకాలమునై న ఒకక ణమువ 

జరుపుకొనుచున్నారు. 

నీ అష్టాదశ రవాస్య$శి ప్లాను మత ముఖ్య 

 సద్వ్యాఖ్య లెప్పుడుం $ జదువు తమకు 

నద్భయద్భయ బోధ $ కా మేయరామాయ 

.౯మె యెప్లం హౌరాయేణంబు తమకు 
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వేద వే దాంతని$ వేవకవకుళ భృ 

దచన(ప్రవ చనంబె $ నరము తనుకు 

రామానుజీయంబె + పాోమాణికం౦ బని 

భాప్యుంబె వేవూాటబుం  బళన తమకు 

తే, వారి చరణ నర సీకుహగపరి చరణము 

నార్భవర్యా( గణి పణాశమా చరణము 

నిత్యమును గృత్యములు తవు $ కతరవశ్య 

మిల్లు దిన మొకతుణముగ 4 నెపుడుం గాంతు. 

ట్రీ, అహ్రాదశరవాస్యములు = ముముక్రంపడి యాదృచ్చికపడి మొదలై నవ్వి 

అన్యయవ్యయబో ధక అమేయ = అసమానమైన ద్వయార్థమును బోధిం చెడి దుళూ 

వామైన, పరిచరణ ము=పరిచర్య, 

ల్ 

గ (పువఃకు.ణనును ధ్యాయసశ్లాఘం) అన్భడాస్తాంనామ, తా 

మేన కామనున|ోన్యం కలహాయమనూనానాం౦ నానావిధానాం 

(శుతీనా మవిరోధసాధ నేన సాధుభానం(పకటయంతీ మఖిల 

గుణాభిరామాం రామానుజసరస్వతీ మభినందామి-(ప 

నిద్ధంహి “సండి మిచ్చంతి సాధవః” ఇతి॥ 878 

వ. (కణ మనుధ్యానించి శ్లాఘించియు) మజియుండనీయుండది? 

మండుగ దా మొండొండును గలహించుచుండు వివిధవేద 

తండంబులకు నవికోధంబున సాధనంబుననె “ సంధిమి చృం 

తిసాధవః=సాధువులు సంధిని గోరుచున్నారు”. అని సాధుభా 

వంబె(పక టించుచు సక లసద్దుణాభిరామ మయినయారామా 

నుజసూక్టిథోరణి యసాధారణియనియ భినందిం చుచున్నాను. 

పశ చాడు: 

వృ॥నిశక్యంహేయగుణావధూన నపరా నై ర్లుణ్యవా దా కంత 
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అ అగో అష ష్య a ముఖ్యార్థా సృగుణో_క్షయ కుభ గుణ(పఖ్యా ప నాద్బ్భృహాణః 

అది (త(శుతయో విశిషవిషయా నిషృష్లరూ పాశ యా 
ల్ 0 రర 

భేవో క్కి స్పదిహాఖల (శుకిహితం రామానుజీయం మతమ్! 

అ, (శుతౌ=వేదమందు, నిత్యం = ఎప్పటికిని, (బహణః = (బహ్మయొక్క) 

చెష్టణ్యవాదాశ = నిర్ణుణత్యమును గురించిన వాదములు, హేాఆయగుణఅవథూనన 

పరాః=విడిచి పెట్టందగిన గుణములను ఎగురంగొట్రుటయందు ఆస క్రీ గలదియు ల్ 

సగుణో క్రయః= సగుణత్వమును గులించిన వచనములు, (బహ్మణః=(బహ్మయొక్క) 

శుభగుణపఖ్యాపనాత్ =సుగుణములను (పబలపజిచులువలవ, ముఖ్యా ర్థా౭=ము 

ఖ్యమైన అర్థముగలవియు) అ వై త్మ శుతయః =అదె (తే విషయ వేదములు, విశి 

సృవిషయాః=విశేషించిన విషయము గలవియు; భేదో కి8= భేదమును తెలుపు 

మాట్క తత్ =అద్రి ఇహా=ఇక్క_డ, నిష్క్యూష్టరూపాశయా = నిష్కు_ర్ష చె 

యంబడిన స్వరూపమునకు స్థానమైనదియు, అఖిల శుతిహితం= సకల వేద విహిత 

,మైునదియె, రామానుజీయం= ఈ రామానుజసం బంధ మైన, మతం=మత ము. 

తా. ఎప్పటికిని పర్యబవావిషయమై ౬ అనాదిమ ధ్యాంత విహీన మేక మజ 

రం వీత శోకమజరం బహి” ఇత్యాది శుతుల చేత హేయగుణరహితముఅని నిర్దు 

ణవావములును, * సర్వతఃపాణిపాదంతత్ |. సహాశీర్షాపురుషః 23 ఇత్యాది 

(శుతులచేత సద్దుణసహీతము అని సగుణవాదములును “ తత్వమనీ ! అవాం 
(బహ్వాస్మి”" ఇత్యాది శ్రుతుల చెత జీవ బవాలమైక్య వాద ములును, ఈశ్వరుండు 

నూక్షచిద చిద్విశిషుండనియు, జీవుడు సూల-చిద చిడ్వి శిషుండనియు అభేవవా: 
— A) థి ౬ 

దములును, ఈజే వేశ్వరులు ఇట్లు కాక అరూాపు కేఅని భేవవాదములునుండియు, 

ఈ రామవాొనుజీయమెన విశిస్తాదె ప్రత మతము నిరుద్ధము కాక సకల(శ్రుతివిహితమై. 

యున్నయది. | 

సీ. (శుతిపథంబునను విశ శుతవిధంబుగను ని 

ర్షుణనాద మగుహేయశేగుణపరంబు 

సగుణవాదము _బహ్మీోసుగుణబోధపరంబు 

ముఖ్యార్థమనియు నశభిఖ్య యగును 
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నివిధవిధా దై ్వతశేవి శుత(శుతు లవ్వి 
యవ్విశిష్టవిషయశమాస్థ నగును 

భేదో క్రి యెవ్యానిశేమిాందం దన్ని పుష్ట 

రూపా(శయంబు నిశరూఢి నగును 

తే, కనుక సకల[శుతిహితముశగను నవికల 
మతుల, రామానుజీయమే శ మహిని మహీత 

నుతము నిఖిలార్య సమతే $ మగుట దీని 

కన్న నన్నుతేముతమే జ+ గానం గాన... 

దం. వేవమార్హములోను (పనిన్ధ విధ ముూగాను (బస్తా గుణరహితు(శు అనువా 

దము హేయగుణములకు నివమయు!: డగును. నుగుణసహితుయ అనువాదము 

(ప్రఖ్యాతితో ముఖ్యార్ధకమై సద్దుణవినయుండు అగును. జీవేశ్వరులకు అఖే 
దమును జెప్పెడి అ నేకవిధములై న అడై (తమంవలి (పసీద్ధములగు ఆ వేదములు 
వుట్టుదలతో (చిదచిద్వి శిష్ట జీ వేశ్వ రలుఅని) ఆవిశిస్టా దె పత విషయము లగును 

వానివిషయమై అట్లు భెనముచెప్పుట చేయగ విశషణకూన్యముగా నిష్యార్షి పం 
బడిన స్వరూపమునకు జీవేళ్వరులు (పసీదిగా ఆశయులగుదురు. కాంబటి ఆ 

థి _ | లు 
"'రామానుజీయమత మే సమ సవదవిహితముగాను, చెడిపోవని మతముగాను, 
భూలోకములో వూజ్యమైనదిగాను సరిలేనిదిగాను, సకల సజ్జనులకు సమ్మతమైన 
దిగాను అగుట చేత దీనికంు ' కొనియాడ ందగినముతేమును ఏజగానను -గానను. 

కృుశానుః:___ 

గ| అవితథ మేత దథావీ య ఇమే సంచరం త్యాచార్యపుకుషస 
మాఖాషతా ఏతన తా ఛే ఖా న్య తాభినివిహ్టై శిష్రాస్తేపా మేపారీతి ర్నరో 
చ లేవివేచ కేభ్యః! ల్రి7క 

కృ శాను(డు:___ 

వ. అది యథార్థమెయయిన, నితనిమ'తాభినివిష్షులు శిష్ణులని కొం 
వ. . ర 

' 

nm 
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షీ me en 
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ద ఆభార్యపుుుషు లను వేర నూరందిరుగుచున్నారు. వారి 

యీరీతి యేవివేచకులకును అరోచకము “కాక పోదు. 

పశ్య తావత్ __ చూడుమది:._ 

వృ హత్యామా గ ద్యిజాదీ నఖిల మపి ధనం హంత? హృ త్వా 
తిదృప్తాః। దుర్భ ఏతా స్తస్క్రరాయే వనగిరినిలయా యేచనీ 
చా అహా న్యేకృత్వా చకాంంక మేహాం రుటితి విదధత;ఃకించ 

మంజో ఇప చేశం 1 తద్ద కైరేవ వి _కెర్షథతి తనుముమోవంశ 
పాఠరంపరీత ః॥ 876 
అ. వనగిరినిలియాః = అరణ్యపర్వతేములు సి సానమౌాయగల, యేతస్మ..రాః= 

ఏదొంగలు, ద్విణాదక = బావ్యాణామలను, మౌగ్గే= (తోవలో, నా త్వా= కొట్టి, 

తఖిలమవిధనం =సకలధనమునుక్ వా త్వా= అపవారించి, అతి దృపాఃమికి లి 

గర్వించినవానై, దుర్వ ఏ తైః= చెడునడవడీకలుగలవారో, యేఅనేగచ= ఏఇత 

రులున్ము నీచాః=కులహీనులో, ఇవా=ఇక్క_డ, వాంత=అయో్యో! ఏషాం =వీరికి, 
యుటితి =త్యరగా, చ కాంకం=జచ కాంకనమును, కృత్వా = చేసి కించ=మటణీ 

యు మంతోపడేశం=మం| తోపడేశమును, వివధతః=చేయువానె న, అమి= 
ఈరామానుజమ తాచార్య పురుషు నలు, తేద్ద ప= ఆదొంగల చేత నీయంబడీన, వె 

"రేవ=ధనముల చేత చే, తనుం= తమశరీర మను, వంశపారంపరీతః = వంశపార ప 

ర్యముతో, దథధతి=ధరించుచున్నారు. 

తౌ. అడవులలోను కొండలలోను వసీయించు వొంగకిరాతులు మార్లములో 

_ావ్మాణాదులనుకొట్ల్ట వారివలన సక లధనమయు నపవారించి గర్సించి దుర్భ రను 

అయినను, వారికి యో -చింపక' చ_కాంకనము చేసీ మంత ముపచేశిం చెడి యీ 

రామానుజమతేస్థు బయిన యాచార్యపురుహులు వారిచేచె యోూయంబడినథ నములు 

దీసికొని తమపౌరంపర్యము గా శరీరబో షణము జరిపించుకొనుచున్నారు. 

ఉ. దారులు కాచి దోంచి పలుశే దారులంచోరుల తెచ్చియిచ్చునా 

పాణులసామ్ము లమ్మెయి నీపారముతీయు చుంబొట్ట వ్రూసికో౯ 
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వారికి. జ[కోదానము నశేవారిగ మంతముఖోప చేశ ము౯ా 
జేరిచి చేయుచుం[దు మది 4 చేడ్చకితోశ్చడి వీరువారునై . 

కించ... మణి యు:___ 

వృ॥ జా రాకా -వోరా౯ా కరా తాళా జన పదమభథ నాక్ రాజపాశా౯ా 

మహీఠళాకా | శిప్యా౯ కృత్వాతిముతా శ్ము్రుకినయవిదు కా 
రాక్ఫో( తియ ర్పృహనిష్టెః | సాకం నోభుంజతే౭_మి సకృ 
దవిపేనతిం కుర్భ' తేడ చోనకేషాం | సంకశే తేన వ సిద్ధం తేదిద 

వువిదుపాం శ్లాభఘ్యు మాచార్యపుం స్త్వ్వమ్! $77 

అ. అమి=ఈఆచార్యపురుపులుు, జారాక్=విటులను, చోరాక్ "=దొంగ 

లను, కిరాతాక = వేంటటవాండను, జనపదమథనాక = దేశ నాశకు ౨ , రాజపా 

శాక =రాజాధము లయిన, మహిశాక౯ చ= రాజులనుక్, శిప్వాక =ళిష్యులను 

శ్రా కృ త్వా= చేని అతిమత్తాః = మిక్కిలి గర్వించినవారై , (శుతినయవిధు 

రాః= వేదనీతులకు దూరులె ? (్రక్మనిష్యెక = = టువ్హాజ్ఞననిష్థు లయిన, కో తీయ 

స్సాకం=వై. దికులతోకూడ, నోభుంజలే = భుజింపరు. తే సాంజవారియొక్క, 

అ_గే=ఎదుట్స వినతిం=(ప్రణామమును, సకృదవి=ఒకప్పు డెన,న కుర్వ లే= బే 
యరు. తత్ _ఇదం=ఆయిది, ఆవిదుపాం = అపండితులయిన వీరియొక్క్చ్లా, ళా 

ఘ్యం= =శ్లామ్యు నీయమయిన, ఆచార్యపుం _స్త్వం=ఆచార్యపురు షత్వము, సంే 

తేనై వ=తేమ సంకేత ముచేత నే, 'సిద్ధం=సీద్ధ మయినది. 

తా. ఈ రామానుజీయ మతస్థు లై నయాచార్యఫురుషులును ఆజారచోరకి రా 

తులనుక్ దేశథ (ంసకు లైన ఆధమరాజులనుక శిష్యులనుగాం చేసికొని గర్వి 

తులై వేదమార్ష ములను విడిచి, (బహ్మజ్జూనులయిన వె దికులతో c గూడచనైన'భు 

జింపరుగాని ; నమస్కారమునై నం జేయరు. ఇట్లియాచార్యపు రుసతే (ము అజ్ఞా 
లె నవీరిసంకేతసిద్ధ మే కాని కామ్యము కాదు. 

లే. జార-వోరకిరాతులశ$జనపదఫఘ్న 
.. రాజపాశనుహీకుల 1 రహిని శిష్యు 
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లనుగం జేవెంచు (శో తియుశలకు నమక 

మునను నొకసారిమయైనను 3 వినతి. జేసి 
భోజనము చేయ రాచార్యశపూరుము లంట ! 

౫|| ఆసకూకో! మహా నయ నుభిజనవి ద్యాన్ఫ త్తినంపన్నా నామన్నే 

పౌ మొప్యనివర్తో 3 వ్యామాహః॥ న్రి7§ 
వ. ఆహో! ఈనుహోఐ వ్యూమాహము! అభిజు రాభికతియు, అనవడక్ణి 

విద్య యు సమృద్ధములు గా గలవారికిసహిత మని వారితము. 

వృ! ఆ వాదస స్య దవీయపాం ధసత్చుహా మజ్జాత వేదాధ్వనాం 

కామూాత ం౦కక లంక పంకిలహృ దాం శకేపూంచి చేసూ ముమపిోూూా . 

శంద్దాచారజుపో జితేం[దియత యా(శేష్థూస  స్రయంసూరయ 
శి మతం యదుశంతి తక్కాలక లేస్సామాజ్యమ త్రో తమ్! 

అ, స్న'యం= తౌము, కుద్ధాచారజువః = శుద్ద మైనయా భారమును జెండిన 

వారె, జి తేందియతేయా = జి కేం దియులగుట చే చేశ (శేస్టాః=(కేస్టులయిన, 

అఆమో=-ఈ, సూరయః=పండితులు, ఆచారస్య = =ఆచారమునక్కు దవీయసాం= 

అతిదూరు శె, ధనతళ్ళ సాం = _దవ్యాశగలవాశై, కామ- ఆతంక-కలంక-సం 

శీల-వ్భాదాం = మన్గభునివలని - వికోధమ నెడు-మాలిన్యము చేత-కలువ మైన- 

మన స్సుగలవారై, అజ్జాత- వేవ-అధ్వనాం = తెలిసికొనని.వేదములయొక్క_-. 

మార్జముగలవా రె న, ఏషాం=-ఈ, కేపాంచిత్ = కొందజియొక్మ్ళ, శిష్యత్వం 

యత్ =ఏశిస్యత్వమును, ఉఊశంతి=జకోరుచున్నారో, తత్ =అద్చి ఆత= ఇక్క. 

డృ కలేః=కలిపురుషునియొక్క, ఊర్జితం =బలిష్ట మైన, స్మామాజ్ఞుంకిల = (పభు 

తమక దా? 

తా. సదాచారసంపన్ను లై జితేందియులై న జ్ఞానులు కూడ ఆచారదూరు 
లయి అర్థాశనలిగి వేదవిహితమార్జ ము. తెలియక మన నృథవికారముల చేత కలు 

షితమనసు_లయిన ఈయాచార్యపురుపులకు . -శిష్యాలగుట కలిపురుషున్నిపళు 

క్యమే క కనా? 

21 
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"సీ ఆచారసాం(దులు 1 నగుజిలేం[ దియులును 
నఖలాగమజులు శ నయినవార 

లాచారదూారు లక్ర్ణా వూవపహోరులు 

నవిదితాగ ముసారు + లగుచు ముజియు' 

మారవికారము శ లారక మది తొటు . - 

మాజైనవారి శేశేమజియు మజియు. 

వారె తారె నను 4 దారుగా శిప్వుత్వ 

మారంగా సారిక శ కోరికొనుచు 
ఆ. నడుగు మడులస లొ త్తి క్ర యడంకువ గాన్సింతు 

రగుట నిచట నకట! యకటవికట 

నుయిన క లికి గలుగుశేనలఘుసా మాజ్యంబు 

పగటు వెగటు నగుచుం $ (బకట మయ్యె. 

అవిచ.__మజియు:_ 

వృ॥ స్వాయంతరితు మతుమః కి మపరా నసా తారయీణ్ 

ఇతి నయ మచింతయ న్నగణయకా ధనానాం వ్యయమ్ 

జడం 'గురు రితిభంమకా (శ్రయకి పు స్తకాడంబరై 

రృవారాపకరణాన్వితే రృృవాులబేవతావి. గ హైః1 880 
అ. అసౌ= ఈయాచార్య పురుషుడు, స్వయం= తాను, తేరితుం=డూ త్తరిం 

చుటకు, అత్షమః=అశ క్రయ, అపరాక్ =ఇతరులను తారయేత్కి0=తరింపం 

చేయుచున్నాండా? ఇతి=అన్కి స్వయం= తాన్సు అచింతయక =ఆలో-చింపని: 
వాడై, థ నానాంవ్యయం=(దప్యముల వెచ్చముక్, అగణయక =ఎంచనివా? 

=, జడం=అజ్ఞాన్సి పు _సకాడంబనై8=పు సకముల ఆటోపముచేతను, బహు- 
ఈఊూపకరణ_అన్వి-తెః = ఆనేకములై న-సాధనములతో-కూడుకొన్న, బహులబే 
వళావ్మిగైహెో=అ నేకములై న దేవత్మాపతిమలవేతన్సు గురురితి = ఆచార్యుం 
చన్సి (భ్రమక్ =| భమించువా. డ్రై, (శయతి=ఆ్మశయించుచున్నాండు. 

త 
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తా. ఈయాచార్యపురుపుడు తౌను తన్ను తీరింపం జేసికొన లేనివాలటైనను, 

ఇతరుల నెట్లు తరింపంజేయువాండగును ? అని యితరుండునెంచక, ధనవ్యయము 

నుం దలంపక్క వేదాం తౌది గంథాదులయు, అర్ధ పా చ్యాది పా తాదులయు, 

రామకృష్టాది దేసతావ్మిగవాములయు నాడంబరములను జూచి మహాచార్యపు 

రుషు6ండని (భమ్రించుకొంచు నె ఆ శయించుచున్నా (డు. 

పృథె. తరించుకొన లేయక న్నెటులు 4 తాం దరించుం బరుకా 

వరించుజను(కుకొజనుకా గురుని 1 వర్యుండంచుం జెకుకా 

ముణీభనముపోవిడుకామది భంశేమక్ మీ ఫు స్తకో 
త్క_రంబు బహుప్మ్గహంబులు సీతంబు వీక్షీంపుచుక్. 

టి. వరించుక =కోరునుు కాత్క_రంబు= సమూవాము సతంబు=సంతత ము. 

అపి చ___వుజియు:___ 

వృ! అమలనులెషు లోకే జాగరూకే ష ప్వనేకే 

పి నిజగురువంశోత్ప త్తి మేవావలోక్య 

ని శుభ చరితం వేదశా స్ర్రానభిజ్ఞ 0 

కమపి గురు రితీమే కష్ట మారాధయంతి। 381 

అ. ఇమే=వీరు అమలమతిషు = నిర్మలచిత్తులుు అ నేకేషు = అనేకులు, 

లోశే=లోకమందు, జాగరూకేప్వుపి = జాగ త్తగలవానై యుండియు, నిజ- 

గురు-వంశ-ఉత్ప త్తిం-ఏవ = తమవారి-గురువుల - వంశ మందలి-జన్న్మము నే, 

అవలోక్య= చూచి, విగతశుభచరి, తం=విడిచివేసిన మంచినడవడి కలవాండున్ను 

-వేదశా _స్ట్రఆనభిజ్ఞ ం=వేదణా _స్ట్రములు తెలియనివాడుచెన, కం-అపి=జకా 

నాకనిి గురుః- ఇతి=ఆచా ర్యుంయా అన్ని ఆరాధయంతి=పూజించుచున్నారు. 

' కష్టం=అయ్యోో ! 

తా. లోకములో పరిశుద్ధ బుద్ధులె అ నేకులుండ గా, తమసూర్వులకును 

ఆచార్యు లైన వారివంశమంటే జని “ందినవారు అని వేదళా స్త్రయులు దెలియక 

మంచి నడవడికయే లేక యుండునెపనినైన నొకని తమ కా చార్యునింగాం జేసి 

కాని పూజించుకొందుశే ? ఏమిది యన్యాయ్యము ? 
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తే. లోకమున మనగురును ల+ నేకు లుండం 

దనగురు పరంపరను జాతు+ని ననధీతు 

నై నః జేకొని కొనియాడు. శే గాని యనయ 

మితరు నొక నా,డునేని సశేమ్ముతిన గొనఃడు, 

౫॥ అపరమవి కలే రాకర్ల్ణయ చమ త్మా_రమ్॥ / 882 

వ. మజొకటి కలికి. గలుగుచమ త్కాార కారితను వినును. 

వృ! సవ్యుళ్శిష్యజనం పరీక్షు బహుభి స్పంనత్సశై రుత్సుకం 

శుక్ఫూపాభి రుపాదిశ౯ (పముదితాః పూ శ్వ భునితి| శుతమ్ 

ఆరా భ్యేష్టసమర్పతై రవినతా నాచార్యవ వాదరాతీ 

అబైె ర్ఫూత మైః (పనవ్యా లభ తే శిప్యా౯్ (క మేణాధునా॥ 

అ. పూశ్నే=పూర్వికులు, భువి= ఈభూమియందు, ఉత్సుకం=జట తావాస 
డుచున్న, శివ్యజనం=శివ్యసమావామును, జహుఖిస్పంనత్సె రై ౩=అసేక సంవ 

తృరములతో, కుకూ పాఖిః=ళు[భూషల వేళ్ళ సమ్యక్ =చక్క_గా, పరీక్ష్య= 

పరీక్షించి, (ప్రముది తొః=సంతోషించినవానె , ఉపాదిశక = ఉపటేశించిరి ; 

ఇతి=అని, (శుతేం= వినంబడనది. అధునా=ఇప్పుడు, ఆచార్య ఏవ= ఆచర్యం డే, 

ఆవిన తాక =వినయ మే లేనివారిని, భూరిళ మైః అబ్దిః= బహుసంవతే గరమయులతో, 

ఆదరాత్ =ఆదరముతో, ఇష్టసమర్నళై: = ఇష్టపదార్థము లిచ్చుటలతో, ఆ 

రాధ్య=తృ ప్పిపజీచ్చి (క మేణ=[కమ కమముతో, (పసవ్యా=బలాత్క_రించి, 

శిప్యాక్ =శిష్యులనగ్యా లభ తే=పొందుచున్నా (డు. 

తా. ముందటి యాచార్యపురుషులు తేమప్రయత్న ముతో కనిపెట్టుకొని 
ఇనాలాకాలము శు భూ పులు చేయుచుండువారిని పదీక్షించి శిప్యులనుగా ౮ జేసి 

కొని యుపదేశము చేయుచుందురు. అని వినుచున్నాముగాని, ఇస్పు డిప్పటి 
యాచార్యపురుషులు వినయమైనం గనుపణిచనివారిని చాలలగాలము ఆవరము' 

. కనయిజేచ్చి వారికిస్టమైన భోజనపదార్థము లిచ్చియిచ్చి తృ్ప్టిపతిచి బలా: 
: . 7 గగ రయుగ శిష్యులనుగాం జేనికొనుచున్న వారు. 
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చ. ఛలమున నేండ్లకొద్దిం గని 4 చర్యల దత్సరిచర్యలకా గురుల్ 

తొలుతను విష్గకోటికి, బృశ+థ్యుప పథతో నుపదేష్ట తాదు, రిం 

దుల నిపుపేప్పు డీగురులు $ దుప్పటి నిప్పటియప్పడంబు "నేం 

డులకొలందిచ్చి ముచ్చిక లశేదామ్యు లశిమ్యు ల( జేసికొం[దునసూ p 

టి. ఛలవ॥నక = వ్యాజముతో, చర్యలక = (పచారములతో, పృథు పథ 

తో=అతి పశ స్థితో, 

విశాగవనుః_వి శాగవనువు: 
౫|| మందమనీష! మపహోపురుపూ నేవం మాదుదువః॥ $84 

వ. ఓముందబుద్దీ! నుహోపుకుషుల నిటుల చూవీ.ంపకుము? 

వృ॥భన జలధి 'నిమజ్ఞ తం నజ్జెనో జ్లీవ నార్థం 

జగతి మవాతి వంకే బాతవంతో మహాంతః 

(పపదన ధన కృష్ణాః పంచసంస్కా.ర దానాత్ 

కతి న కృతిన వే జ్ఞానహీనా౯ పునంతి। 885 

అ. భవజలధి- నిమజ్జిత్ - సజ్జన. -ఊజ్జీవనార్థం = సంసారసము[దమందు- -ము 

నుంగుచున్న వారిని సజ్టనులనుగా ఉజ్డీవింపం జేయుట కై , జగతి=లోకములో, 

మవాతివంశే=గొప్పకులమందు, జాతపంతః=పుట్టినవానై , మహోంతః = గొప్ప 

వారై, కృతిన=సుకృ తాత్తులె న, ఏతే= ఈయాచార్యపురుపులు, (ప్రపదన- 

ధన-కృ్ళస్తాః=|ప్రప త్రియనెడి-ధనముచేత-ఆకర్షి ంపయుడినవారై, కతి = ఎంద 

ఇఠిను, జ్ఞానహీ చాక్ =జ్ఞానహినులై నవారిన్సి పంచసంస్కారదానాత్ = పంచ 

సంస్కా_రములు కలుగనిచ్చుట చేత, నప్రనంతి=పావనపబుపరు? 

_ శా. సంసారములో పడి చెడువారిని సత్చ్పురుషులనుగా ఈ త్రరింపంజేయు 

టక ఊఉ రృమవంశోదృ్భవులై న యీయాణచార్యపురుషులు వారివారి కె శరణాగతిని 

త మవాత్సల్యముతో అంగీకరించి వారిని పంచసంసా_రముల చేత పవి తేపఆచు 

చున్నారు.(శాహః పురడ స్తథావామ మంతోయాగళ్చ పంచమః ॥ అనిపంచసం 

స్క్కారములు) (ఇది కిక4 మొదలై న కోకాల దూషణ మునకు ఉద్దారకము.) 
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నీ, సంసృృతిసం దంబు $ సంతరింపంగ తేక 

(కిందుమోందుగ. బడి $ యందె (నుందు 

నజ్జ్ఞనజనమును $ నుజ్లీ వనము చేయ 

నిడ్జగంబున దంభ శ ము జ్ఞగించి 

యభిజనంబును గల్లీ + యనుభావమును గిల్లీ 
ధన్యాత్తు లగుచు సో న్యాన్యు లగుచు 

ననివార్యు లై తె నట్టయాచార్యు లే యిట్టి 

పుట్టంధథువుల యట్లు $ పుణ్యహీను 

ఆ. లౌచు జానహీను $ లనవారలం గొని 

వారి చేయుశర గా 4 భూరిధన ను 

. టంచు నెంచుకొంచు. శ బంచసం స్కారంబు. 

జేసి వారి శుచులం 4 జేయుచుం౨( దు. 

టి. _మందు=నళించునట్టి అజ్జనజనమును = అట్టి జనసమావామును ఉజ్ఞ 

షించీ= విడిచి, అభిజనంబును= ఆభిజాత్యమ, అనుభ వము= (పభావము, అనివా 

ర్యులు= వారింపశక్యము కానివారు, పుట్టంధువులు=పుట్టు గుడ్డివారు. 

కించ... మతీయు: 

వృ! ఆచార్యాః పురుసా మహ త్తరకులే వ్వచ్దై బ్లాకుదాస్యోజ్ఞ ఏలా 

నావ స్పంనృతి వారిఛేః పరమమో నావాత రివ్యన్యది 

. అ పాప్తాచ్యుత దాస్యవృ త్తే తేయ ఇహావిజ్ఞాతమం( తో త్త తమా 

స్పరే తరి కలా వత _ప్పతనవా హంతాపతివ్య న భః 1886 

అ. సంసృతివారి ధే=సంసారసము[దమునకు నాపః = ఓడలవంటివారై , 

పరం=మిక్కొ_లి, అహ్హైత,- దాస్య-ఉజ్జ్వెలాః = ఆవిష్ణువుయొక్క_- దా సకృత్య 

ముల చేత- (పకాళించువానై న, అమోి=ఈ, ఆచార్యోః = ఆచార్యపురుషులు: 

మవా త్తరకులేషు=మిక్కిిలి గొప్పపంశములందు, న అవకేరివ్యుక యది =అవతరిం 
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పకపోయిరయిలేన్తి ఇవా=ఈలోకముందు, కలౌ=ఈకలియుగములో, సర్వే= 

అందబును, ఆ పాపూచ్యుక డాస్యవృ త్రయః= పొందంబడని విష్ణువిషయక చా 

స్యమే పృ త్తిగాయలవారుగాను, అవిజ్ఞాతమం (త్రో శ్తమాః= తెలియంబడని ఉ క్త 

చుమం(తేము కలవారుగాన్కు 'అతే ప్పతేనవశ్చే=పంచసంసాా_రములేని శరీరము 
కలవారుశాను అగుచుు అధః=అధోలోేక మున, అపతివ్యుక్. = పడయలరు, 

వాంత = అయో 1 

తౌ. సంసారస ముదము డాంటి ) విష్ణాపరిచర్యాపరతంతు లై న యీయాచా 

ర్యపురుషులు మహో _త్తృమవంశోద్భవులు కానియెడల, ఈకలియుగములో స్వా 

మికైంక రము లేక, మం తానుసంధానములేక, పంచసంసె సారమైన లేక ఆధో 

లోక ప్రాపు లగుదుకు. 

శా. వీరాచార్యులు ను త్తమాన్వ్యయులు నశీవ్వి ష్లరాజ్ఞ ్ వలద్రాస్య మే 

భారాసారముగా( గలారు మజియు౨ 4 దారే భవాంభోధికిం 

పారగంబారము చేర్చువారు, మహి నాశహో! వీచె లేరేన్నరుల్ 

గాశే? నారకు లీకలిం గలిత చ| క(పాంకి ఇంబు౯ా మజీ 
సారం జబౌమనురాజము౯ా హరిసమోీర్చా తేజము౯ గానశే. 

టి. నారకులు=నరకలోకసంబంధము కలవారు, కలిత చక పాంకణంబు= 

కూడుకొన్న చ కాంకనము, మనురాజము=మం[త రా జడము, సముర్వా తేజము= 

అర్చన పఖావము. (పంచపాదిశార్టూలము) 

నృ॥ తాపాదిభి స్పవావాం జనతాం పునతాం నుహాతి నా మేషామ్ 

దోవే చేవ సమా దుస్టాక౯ా పునతోపి గంగాపూరన్య! క్రిం? 

అ. సపాపాం=పాపసహిత మైన జన తొం=జనసమాహాయునుు తాపాధి 

భి= తాపాది పంచసంస్కారముల వేత, వువతాం=పవి తీపణచుచున్న, మహో 

త్త నాంజమహాత్తులగు, ఏ పాం= ఈయా చార్యపఫురుషులకు, దోవ. క్వేత్' =దోవ, 

మయ్యె నేని, ఏప8=ఇదిి దు ష్టాక్ అపి=దోవుయు కలనుగూడు ఫునత౩జపాప 

నయుచేయుచున్న, గంగాఫూరస్య=గంగానదీ (పవావామునకు, సమః సాటి. 



ఓ2కి విశగగుణాదర్శము 

తా. పాపకృత్యములే (పధానమైయుండు కిరాతత సృ_రులకుల సూడ, 

పంచసంస్క్యారము చేయు నీయాచార్యపు రుషులదోపము ఎట్టిదోషుల నైన నెం 

చక పావనముచేయు-గంగా పవావాముదోవమయువంటిది. 

ఉ. తాపముఖంబు సెంది పరిశతాపము వుంది ససాపమా | పజకా 

దడాపముఖంబెఫూన్ని పరి+తా పముమాన్సి యపాపమానటుల్ 

చాపుశె! చేయు నీగురుల!|ే పాయనిదోవముగాంగమాప మా 

షాపు లపాపు తొనటుల ్ పాయక చేసెడిదోవమే యనగున్. 

టి. గాంగయుఆపము=గంగాసంబంధిఘన జలసమావాము, తాపముఖంబు= 

తాష్మక యాదిని_ తాపాదిపంచసంస్మా_ర మును. 

గ॥ ఇదం చావబోద్గవ్యం |] . 888 

వ. ఇదియు దెలియవలయునదియ. 

వృ॥ సద్గంశ(వభవ క్పరి(త్రరహితో ప్యాదృత్యవ వూ _త్తమై 
.స్పాథషాణారయుతోోపి దుష్కు_లభవ స్పభ్యేషు నాభ్యర్తితెః 

శాల గామ మక్ళ(తిమం పటువమతి స్పల్హతుణాయు కృ కమ 

_న్యాదత్త తేనతు లకుణాథ్య మపితేంచక్రోజ్ఞ సలం క్ర (తీమమ్॥ 

అ, చర్మితరహి కాంతోపీ = మంచినడవడి లేనివాంణడయ్యును, సద్వంశ_పభవఃజ 

మంచివంశనుందు ప్త్రట్టనవాండు, ఈ -త్రమై = జ త్రయులచేత, ఆదృత్య ఏవ= 

ఆదగింపందగినవాండే ; సాధ్యాచారయుతో పి=దుంచినడవడితోం గూడినవాం 

డయ్యున్కు దుష్కులభవః = చెడువంశ మందు పుట్టినవాండు, సభ్యేషు=సభా 

ర్తులలో, స్ అభ్యర్హితః=పూ జింపందగినవాండు కాండు. సల్ల క్షణ-అయు క్ష 

ముపీ-మంచిలక్షణయలతో గూడనిడియెనను, అక్చ[తిమం = కల్చింపంబడనిది. 

యెన, శాల గామం= సాల గామళిలను, పటుమతిః= సమర్థ మైనబుద్ధిగలవాండు, 

ఆద శే=తీసికొనుచున్నా డు. లక్షణాణ్యం. = మంచిలక జయురతోం గూడి 

'నదై, చృకోజ్ఞలమపి = చృక్రమతో (పకాళించునదియైనను, కృతిమంతు= 
.... కల్పిరహబడినదియైన సాలగ్రామమునై న, నఆద త్తే=తీసికొనండు. 
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తౌ. మంచినడవడిక వేకి కన్నను, మ౦ం-చివంళమందు. బుట్లైనవా(డు ఉత్త 

ములకు ఆనకింపంనగినవాంజే. మంచినడవడిక కలవా(డైనను “సెనవంశముందు. 

బుట్టైన వాడు ఆనరకంపం దగినవాండు కాడు. మంచిగుబుతులు లేకున్నను కల్పిం 

పని సాల, -గామమను గుణాగుణములను కనిపెట్టునట్టి బుద్ధిశాలి తీసికానును, 

అక్ట్య్రగుణుతులు కలిగినను, చకము గుజుతు గలుగ. కల్పింపంబడెన ' సాల(గా 

మమును తీసికోనండు. 

ఈ. వంశము! కేస్టమైయశుఛ శేవర్సనుండయ్యు సమాదృతుండెదు 
ర్వంశ ముగల్లు వాండుశు భశ వర్తనుండయ్యుసమాదృతుండో్ "యా 

పాంశు సుదర్శనాఢ్య మగుశేనద్భుత సాలశిలా విఖండ మే 

యంశమునందు(గృ[ తిముముశ నాదరణీయ మెయన్య మన్య మే? 

టీ. ఆపాంకశుసుదర్శనాఢ్యము=ఆగొప్పసు వర్శనశేఖతోలంహాడినది సాల 
శిలావిఖండము = సాల(గామశిలాఖండము, ఏయంశమునందుక = ఏభ్రాగము 

నందును, అన్యము= అట్లు కల్సితేముకానిది, అన్య మే=ఆదరణీయ మే, 

«| సవినయ మంజరి బద్ధ్వా! 890 

వ. విశయంబున విరచితాంజలీ యె. 

వృ! శిప్యార్సి తేన కుచినా దవిణేన తుష్టా 

శ్శిష్తా ముకుందశ ర ణాగతిధర్య నిష్టాః 

సక్స్యపదాయనియమ[ పయ" న్పదాయే. 

తేభ్యో నమాంసి కరవై వరవైస్తవేభ్యః! ' 891 
ల___ ౯3 

ఆ, వటం నిర ర్శలమై, శిస్యూర్చి తేన= శిష్యుల చే వీయం౭బడిన, (దవికోన= 

ధనము చేత, తుష్టాః= -సంతోషించినవాశె , ముకుంద- శరకాగతిథర్శ -నిస్థా 8 = 

న్ విషయమై ( పప త్తిధర్మమునందు ఆసక్తి గలవానై నృ సచా=ఎప్పుడు 

సక్సంపదాయ-నియమ-[పయ తాః=సద్విషయస ం(పదాయమందలి విధుల 

యందు (ప్రయత్నపడువార్వు యేశిస్టాః=వ పెద్దలే? లేభ్య:=ఆ,వర వై స వేభ్యః = 

వైస్తవ్య శేస్టులకై ) నమౌంసి = నమస్కారములను, కరవే = చెయుచున్నాను- 



380 విశ (గుణాదర ము 

శౌ. న్యాయ్య ముగా శిష్యు లిచ్చిన్నదవ్యమునకు సంతోషించి స్వామివిష 

యమై (పప శ్రినిష్టులై సత్సం|పదాయనియమములయందు (కయత్న పడుచుం 

డు (శీవై స్థవులకు ప్రణామములు -చేయుచుస్నా (డను. 

ర్, పరిశుద్ధులు శిష్య లొసల్ 

పరితుష్షులు శిహ్టులు వహారిశీపదశరణాయుల్ 

పరమహితసంరపదాయు, "లె 

వరొ ? యవ్వరవై వ్యృవుల కె $ వందనశతముల్. 

ట్. వారిపద-శరణ-అయులు = (శీపారిపాదములే-రక్ష ణమనెడు-శుఫాపవా 

మైనవిధిగాల గలవారు సం పదాయమా=సదాచారము, 

గ॥ ఇతి విమాన మన్యతః (పస్థాపయన్న (గతో దృష్ట్వాః - 892 
వ. అని వీమానమును మజీయొక్క_(పక్క_ కానయించుకొంచు 

నెదురను గనుంగాంచు. 

తీరువల్లి క్కే_ణి పార్టసారథి వర్ణనము, 

తి రువల్లి క్కే_ణి- ఇది పొండవకారవయుద ములో పార్థనకు=అర్జునునకు సార 
'థ్యము చేసి పార్ధసారథి అనుపేర శ్రీకృష్ణుడు రుక్మిణీ దేవితోను (ప్రద్యుమ్నా 
నిరుద్ద సాత్యకిబలరాములతో ను ఆనందవిమానమునందు వేదవ్యాసమహోముని వే 
(పతిస్థింపంుడి, అర్జునునకును తొండమాకొచ, కవ ర్తికిని సుమతిరాజునకును 
(పత్యశమై అ_త్యాదిమవార్జుల చే అర్చింప(బడుచ్చు తెళ్లి యసింగరు 'తేవప్పెరు 

మాళ్లు మన్నాథులు (శ్రీరాములు అనువారిసన్నిధులతోను గూడి, తీరుమశ్రీశై 
తీరుమంగా పేయాళ్వారులమంగళాశాసనములు కలిగి, ఇం(దాదితీర్ధము లెదిం 
టినడుమ కై రవిణీసరస్సు=లల్లి క్కేణి తీరమున నేవసాయించు దక్షిణబృందా 
రణ్య మనంబడియెడి "నేత్రము కలది. 

వృ1ఏపా కె రవిణీ విశల్యకరణీ దోపాశంగార్రాత, నాం 
౨౫ వీత్యదోధసి పార్థ సారథిరితి ఖ్యాతస్సమింధే హరిః 
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యశత్సాదాంబుజచుంబి నాం సురపతేః కోటీరగారుత్మ త 
సోమానాం తులనీదల పకరతో నోవేద భేదం జనః॥ 898 

అ. యత్ పాదాంబుజచుంబినాం = ఏపార్థ సారథియొక్క పాదవద్మము 
లను అంటుచున్న వైన సురపతేః= దేవేందునియొక్కు, కోటీరాారుత్యతసో 
మానాం = ఖీటమందలి గరుడపచ్చల సమావాములకు, తులనీదళ|ప్రకరత $= 
తులనీష్యతముల సమావాముతో,. భేదం= భేదమును, జనః=జనుండు 'నోవేద = 
శెలిసికానడో? సా=అట్టి, ఏపా=-ఈ, కె రవిణీ=అల్లి కేణి, దోవ-ఆతు?గ- 

ఆర్హ-ఆత్త్మ నాం = సకలదోవ.మయులనెడి-బాణములచేత - బాధింపంబడిన - మన 

స్సుగలవారిక్కి విశల్యకరచీ= బాణ పుముక్కలను తీయుమూలికపంటిద్యి ఏతత్ - 
రోధసి= ఈ-యల్లి క్కేణిగట్టున, పార్ధ సారథిఃఇతి = పార్థసారథియ నెడ్కివారిః= 

విష్ణువు, ఖ్యాతః =(పఖ్యాతిగలవాం డై, సమిం భే=(ప కాశించుచున్నయతండు.. 

తా. ఎతని పాదాంబుజిమలయందు [పణామము6 జేయుటేవేం దుని కిరీట 

ములోని గరుడపచ్చలు ఆపార్ష సారథి పాద ములందలి తులనీదళము లని నేవిం 

చుజను లెంచుకొందురో ? అట్టి ఈ అల్లి క్కేణితీరమందు పార్థ సారథి అని (ప 

సిద్ధమైన విష్ణువు [పకాళించుచున్నతేండు. కనుక ఈతిరువల్లి క్కే_ణి బాణముల 

ములుకులు తీసీపేయు మూలికావిశేషమువలె సకలదోషములను పరివారించు 

నదియొనది. 

ఉ, (హీరమణీఘృణి పచురశ హేమతటీక టిం బాపరోపథూ 

త్మా_రవిశ ల్వసత్క_రణిం శ గాంచి తె? కైరవిణి౯ నురేం(ద్రకో 
టీరహరిన ణిద్యుతి యిశబే తులసీదలపుంజరంజతం 

జా రహి నంచు నెంచుదురు $ పార్థునిసారథిపాదపద్య్మమున్ 

దం. (రవలకాంతులతో వ్యాపీంచియున్న బంగారుగట్టు నడుముగాం గల 

దియు) పాపములనెడి బాణాల చెగరణగొట్లుటయందు విశల్యకరణీ య నెడీ 

యోవథ్రీవి కేషమైనదియు వై న యీకైరవిణియనెడితి రువల్లి క్కే ణీయందు పార్గ 

సార థియొక.. పాదపద్మము ఇదో ! దేవేందుని కరీటమందలి పచ్చల కాంతి 
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తులనీ దళ సమావామువలె మనోవారమైనది అగును అనుచు కోరికతో నేవించు. 

జనము ఎంచుచుండును చూచితివా? (అలం = =ఉ ల్చేంక్షలు),. 

వృ॥ అత్ర వసంత స్పంతశ్చిరంత నోక  నంతచింత న్నా శాంతాః 

ఆకన్వంతం నుచరిత మాతన్వంతో విభాంతి శాంతధనా 81894 

అ. అక్=ఇక్క-డ, పసంత = వాసముచేయువారై న, సంత; = సత్సురు. 

షులు, 'చిరంతనో క్త్యంత-చింతనా-అ శాం తొ? = అనాదివాగంతేయులయిన 

వేదాంతములయొక్కొ_-చింతేనమందు-బడలిక పడనివా రై, శాంతధ-నాః=శొంత 

రస మేధనముగాగలవా]రి, ఆతన్వంత ం=శరీరాంతే మవజుకు సుచరితేం=సత్స9,- 

వ రన యును, ఆతన్వంత౭=జరుపువారు నై, విభాంతి = (వకాళించుచున్నారు. 

తా. ఈతిరువల్లి క్కే_ణియందు పసీయించువారు. వేదాంతములు పర్మిశమ 

చేయుటమందు (శమముదెలియనివారై పరమళాంతు లై తమయావజ్డీపషము స 

త్స్రవ రనములో"నే యుండువారు. 

స్త ఇచట వసించెడు సజ్జన 

నిచయము నిగమాంతచింత + నిరతి౯ా నిరతం 

బుచిత(కియ బాల్యము సుత 

రచియించును దనువుదనుక శే రమ్యుశమం బై. 

టి. నిదయము= సమూవాము, నిగమాంత-చింత౯ చ వదాంచిచిందనమందు, 

నిరతిక్=ఆస క్లితో, ఉచిత్మక్రియక్. = ఉచితముగా రమ్యశనుంబై =మనో' 

వారమైన శాంతిగుణముగల దై. 

కృళానుః._ కృశాను వు;---- 

గ॥ అన్తు తథాపి పరికలిత గుణ పహాణహూణ (సాయహేయ. 

జవ సివిడ నగరవి కేవసన్నికర్త వవాతవుహా౯దోవః, దుర్గ. 

శా ఖలు పారా గేభ్య్వః కుత్స్పితతమా లో శ) 895. 

_ అ. అస్ఫు=అవుణాక, తథాపి = అట్టయినను, పరికలిత_గుణ-| ప్రహాణ- 

. హరూణపాయ-హేయజన-నిబిడ-నగరవిశేపు - సన్నికర్ణ ఏస=కూడుకొన్న-సు. 



సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీ కా తాక్చ శ్యేతిహానసహీతెము. 888 

గుణములయొక్క్చ_-వి సర్ణనయుగ ల- క్వేతజనులల్ సమానుతై -త్యాజ్యా'కై న జనుల 

ఇేళ-దట్టమైన-పట్రణ విశేవయునకు- దాపుగానుంటమే, అతేజ ఇకుడ, మహోక్ 

దష; ఉనొప దోషము; లోకే= ఈలోకమందు, హూ కాభ్యం= ఈశే శ్నే కోజనుల 

కంచు, కుత్సితతమా ఆ కేవలకుత్సితులు, దుర్గ భాఃఖలు=దొరకుచారు-కారు కన? 

వ. ఉండనీ, ఉండినను, సుగుణగణము విడిచి విరివిగ నిరవుకొను 

సీములు చ జనులు -విలుచగ నున్న చెన్న పట్టణము సని కర్త మే 

యూకె రవిణ్లీశ్నె| త్రము దోష్ముపకర్ష ము, ఈజగత్సంక రమున. 

గుత్సితతము లీవారాణ[ పాణులకంయె వే జీవారును దొరకు 

టరిదికద గీ 

వృ॥ హూణాః కరుణాహినా స్త ఫంవచ్చాాహణగ ణఇంన గణయంతి 

తేపూం దోపాః పారేవాణచాం యునాచరంతి కౌ చనుషి! 

అ. కరుణాహీనాః= దయాకూన్యు లై న, వహారాణాః= ఈహూూణులుు (బా 

వాణగణం = (బాహ్మణసమావామయున్ను తృణపత్ = గడ్డిపో(జనువె నగ 

యంతి = నిరాకరించుచున్నారు; మే=ఏహూాణులు, కౌడమవీ = కౌచమును 

గూడ, న-ఆచరంతి= చేయరో? తేషాం = అట్టివారియొక్క_, దోపషాః=దోషు 

ములు, వాచాంపొశే = చెప్పమించియుండున వి, 

తా. ఈహూాణులు తాము కౌచమునె నం జేయరుగాని, కనికర మనునదే 

చేక, ఆచారపంతులై న (బాహ్మణులనుగాడ లక్ష్యము చేయరు; వీరిదోవ.ములు. 

చెప్ప నలవికానవి. 

కే. హీనకరుణు లీధరణి నీశీహూణజనులు 

తృణము గా నైన చాహణ [గణము గెనరు 

చెప్ప(దీజునె వీఠలకేపొప్పు మునకు 

నా చరింపరు సెంపజీకశెౌ ద నుయిన. 

గ! పునస్సనిర్వేదం విధి ముద్దిశ్య ॥ శం? 

వ. మజుల నిర్వేదంబున దైవంబు ను దేశించి. 
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వ! వచ త్యాగిషు చంాంఆకాదిషు ధనం, తీసే స్పైషుచ క్రి క్షి సతాం, 

దురే ర్మెథన్సు ధరాధిపత్వే మతులం, దతేషు భీ మాటనమ్, 

లావణ్యం లలనాసుదుహ్ము_లభ వా, స్వగ-ర్వినునీకూప తాం, 

కష్టం స సృష్టవతా త్వయా వాతపి భే కన్నానులబ్ధం ఫలమ్ ॥ 

ఆ. a చత్యాగిష= =శౌచయు వదలినట్టై) పహుూూాణకాదిపు ఇ హూూణతురు. 

పా్క_దులందు, ధనం=ధ నమును; శ్రా స్రైషము= సదాచారసంపన్ను లందు, కష్ట తాం 

చజ దారి న్యమున్వు దున్మైధస్సు= దుర్చుద్ధిగలవారియందు, అతులం= సాటి లేని 

ధ రాధిపత్యం = శాజజీకమును, నేప = బుద్ధిసామర్గ ర్భ కము కలవారియందు, 

భిశూఅటనం=బిచ్చమునక. తిరుగుటయు; దుష్కులభవాసు= పీనకులజ'లై న, 

లలనాసుజ న్రీలయందు, లావణ్యం= సౌందర్య మును అటగ్యాను = అగకులజ 

లైన న్రీ లయందు, నీరూప తాంచ=రూపహీనతయును, కన్టం=అయో్యో ! వాత 

విధే=ఓపాడు బహ్హా! సృష్ట్రవతా = ఇట్లు సృష్టించుచున్న, త్వయాజ=నీచేత, 

కింనామ= ఏమి? ఫలం=ఫలము, లబ్బం= ల భింపంబడినది! 

తా. శాచమేచేయని యీ క్యేతముఖాదులను సంపన్నులనుగాన్కు సదా 

చారసంపన్ను లె నవారిని దర్శి దులనుగానుు, బుద్ధిసమర్గులు కానివారిని రాజ్యా 

ధిపతులుగాను, బుద్ధిస సమర్గులెనవారిని చ్రైచ్చకులనుగాను, దుష్యూలజలై న స్త్రి నీ లను 

సుందరులనుగాను, సతుగ్రాలజలై న స్త్రీలను కుభూవీణులనుగాను సృజంచితివే? 

ఓ బహ! నీసృష్టి కిట్టిదేనా ప్రయోజనము? 

వీ. ఆభారహీనుల * కాహూణకాదుల 

కర్ణ మిచ్యావిహాశ రార్థ మిచ్చి 

యాఇార పరులకు 4 నాభూమిసుఠులకుC 

దటి కనర్గకము వేఠేదజిక మిచ్చి 

, మందబుద్ధులకు న శమందగ ర్వులకును 

జయము రాజిలంగగ రాశజఆిక మిచ్చి 

బుద్ధి ముంతులకు( (బఫీబుద్ధ మం(తులకును 



సటిస్పణాం ధ్రపద్య టీకా తాత్ప ర్యేతిహాససహిత ము, లితిర్ 

దిరముగా. దిరియంగాం $ దిరిప మిచ్చి 

తే. వనితలకు దుష్క్ర_లలకు లాశీవణ్య మిచ్చి 
రూఢిగను గులజలకుం గుగరూాప మిచ్చి 

యనవ్రర ! బేవర ! ఫలమేమి 4 జన్రరుకొంటి 

విట్టి*సీస్ఫష్థీ నెకష్ట * మిహ్ప్టమయ్యగి 

వ ౩స్వవసుః___వి శ్వ్యావసువు:___ 

గ॥ అవేహి? త్వ మేతేవ్వపి గుణ్యగాహిత్వమ్! 899 

వ. కృశొనూ! నీ వీహూణుల యెడలను గుణ గాహితనుళను మ. 
వృ॥(ప్రసవ్యా నహరంత్యమిా పరధనౌఘ మన్యాయతో 

వదంతి నవ్ఫృుపావచో, విరచయంతి వస్త వ్రద్భుతమ్ 

యథావిధి కృతాగ సాం విదధతి స్వయం దండనమ్ 

గుణా నవగుణాక రేవ్వవి గృహాణ వారాణేవ్వమూన్ ॥ 400 

ఆ. అమి=ఈహూాణులు, పరధన-ఓఘం = పరులసొత్తుల-సమూవామును, 

అన్యాయతేః = అన్యాయముగ, (పసహ్య=బలాత్కరించ్చి నవారంతి=వారించరు). 

మృపావచః = అబద్ధపుమాటను నపదంతి =మాటాడరు ; అద్భుతం = ఆశ్చర్య 

మైన వ స్టు=గాసుపా(తౌదిపజార్భమును విరచయంతి = చేయుచున్నారు ; 

కృత-ఆగసాం= చేయంబడిన- అపరాధము కలవారికి, యథావిధి = విధి పకా 

రము దండనం=కిక్షను, స్వయం= తాముగా, విదధతి = చేయుచున్నారు, 

అవగుణ--ఆకనేపు = దుష్టణమయులకు+-స్థానమైన, హరా ణేషు = ఈ క్వేతముఖు 

లందు, అమూక ్గగుణాక అవి= ఈగుణములనుక్ , గృహాణ=(గహింపుమా. 

తా. ఈహూణులు పరులసొత్తులు కోరక, అబద్ధ ములాడక, చి తము 

లైన గ్లాసులు సులోచనములు మొదలై నవి చేసికొనుచు, తేను[పభువులవలన 

తప్పు చేసినవారికి తగినళిక్ష ను జేయించుకొంచునులడువారు. ఇట్టివీరియందు ఏదు. 

ర్టణములుండినన్సు ఇట్టియసా ధా రణగుణములను మనము [(గహింపవలెను. 

పృథ్వి. బలాత్కృతి వారింపరాం బరులశేస్వమ్మూ లన్యాయ్యు_లె 
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తలంపరు మృపో క్షు, లంతలనళ తారు రత్యద్భు తాల్, 

వలంతు లయినక్ విథు ల్వదిలీ $ వర్శిల ర్నెచ్చ, చే 

టులంతిగుణము బ్లలా రయిన 9 నద్భుతా వీసణాల్, 

టి. తా ర్తురు=కలిగింతురు వలంతులు= సమర్థులు, ఆలంతి= అల్బములై న. 

గ॥ ఇతి విమాన మితః| పతీచ్వ్యాం దిశి దూూజనపంచిక మతి కా 
మ మకా పుఠరతోదృష్ట్యా సామోాదం॥ 401 

వ. అని విమాన నుక్క_డకుం (బత్యేక్కు-దిక్కు కె. యామడ 

లె దిటిం గడపి యెదుటం గని యామోదమునుం గొని. 

"కాం పట్టణవర్ల సము. 
Cc 4 

~ 

(ఈకాంచీపట్టణ యు=క ఆంచీ| బహ్హా-ఫూ జించు చుండినది అని (పఖ్యాతో 

ఛుడిన దివ్య దేశ ము. ఇది |బవ్హా విష్ణువును (పతక ముచేసికొనుటకై యజ్ఞ ము 

చేయుచు ఆలస్యమైనందున సరస్వతి ఆయజ్హ మును చెబుచుటక (ప్రనిహీం 

చుచు పచ్చివవేగపతీనదితోను, గోపుర ముఖమండస పౌగికారాదులతోను, 

4 త్రరవేదియొన్ద చరి దరులతోడి కరిగిరి యందలి కరిపరద రాజులపుణ్యకోటి 

విమానముతోను, వారిదేవియైన ెరుందేవితాయార్ల కల్యాణకోటివిమానము 

తోను మజీ పదునెనిమిది విష్వ్రైలయ ములతోను, ఇదియే కాకు పంచలింగ 

ములలో పృథిపలింగ మై యేకామనాభుండనెడి "ేరతోడి పరమశళివునాలయ 

ముతోను, ఆయనదేవియైన కామాక్షీ దేవియాలయముతోనుు మళీ నూటనాలు 

గవశివాలయ ములతోను అతిరమణీయమై “అయోధ్యా మధురా మాయా కాశీ 

కాంచీ అవంతికా పురీ డ్యారవతీచె వ సప్టైతా మోక్షదాయికాః”అని మో 

కప దాయక పట్టణము తేడింటిలో నొకటియె' సత్య పక మేత ము, వరావా 

కే తమున్ఫనింవాక్నేతయు అనియు (ప్రఖ్యాతమైనయది.) ' 

వృ ఇయం కాంచీ, కాంచీ కరిశిఖరిణఖ కాపినగరీ 

_ గరీయస్యాం యస్యాం విహకణజుపూం పత్మలదృ శామ్ 
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ముఖం దర్శందర్భం రజనికర మాదర్భ మమల 
స్వరూపం కే పంకేరుహూవువీ ననిందంతి రసి కాః. 402 

అ. గరీయస్యాం=గొప్పటై న, య స్యాం=ఏపట్రణమందు, వివారణజు పాం= 
విహారముకలిగి యున్న , పక్షలదృశాం= శ్రీ ీ లయొక్క) ముఖంజ 'వెంగమును, 
దర్శందర్శండాచూచిచూచి, తస్య్యాం=ఆపట్ట్రణమందు, kK రసికాః=ఏరసికులు, 

అమల స్వరూపం =నిర్మ లస్వమాపము కల, రజనికరం=చం(దున్సి ఆదర్శం=అద్జ 
మును పంకేరువామపి= తామరనుకొ, న నిందంతి= నిందింపరు. కరిశిఖరిణ5= 
హా స్తగిరికి, కాంచీ=ఒ'డ్డాణయువంటిదై న, "కాం-వీ=కంచి యనెడి, కాపవీ=జ శా 

నొకమనోజ్ఞ మెను నగరీ=పట్టణ ము, ఇయం = ఇదె, 

తా. ఈకంచి కరిశై అయనకు మొులమాలుప లె చుట్టును గలిగియున్న డి. 

ఇందలి న్లీ)ల'మొగమును జూచి రనీకులందణును చం(దునిం గాని, అద్ద మును 
గాని, పద్మ మునుగాని ఆవెంగముకం కు అందముకానివి యని నాని నేమియం 

దము అని నిందించుచుందురు. 

ఇ, ఈకాంచిం గరిశె లకాంచి విహారశత గ[ఖ్రప్టాపా వణ్యాస్యముల్ 
జోకం గాంచి మనోహరంబులను చు౯ా శో విల్లుఫుల్లాబ్దముకా 
గోశకారికా సకళంకునికా గధిన మౌళ్ళేకొమ్మించుటద్ద మును? 
నూళకే కాదు,కనుంగొనకా రసికత౯" మా న్యాళికి౯గాదు గా, 

టి. వివారత్ -కృష్ణాహి వేణి.అస్యముల్ = వివారించుచుం జెడి (కృష్ట సర్పము 
వలె జడలుగల=) చ్రీగిలమొగములను, బోకకొ=సంతోవయకో. 

కించ. __మణీయు;___ 

నృ॥సుమనోజన వాదరణ స్థానం స్థానే స(దూపకోభినీ, సేయమ్ 
నుర తాభ్యుదయవిధా(తీ శుభ కాంచీ సాధు రంజయతి చేతః॥ 

అ. సు-మనోజ _ నవ-ఆదరణ - స్థానం = మన్శభున్నిక్రొ.త్త[క్రొ వ _ ఆదర 
మునకో.- మంచిస్థ్టానమై-_ సుమనోజన - వాద-రణ-స్థానం = పండితీజనుల - శా 
_స్ప్రచర్చయనెడి - యుద్ధమునకు - స్థానమై, స్టా = తేగినద్వే సత్ - (దు- 

22 
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ఉపళోఖినీ = మంచివై న-వృక్షముల చేత -_పకాశింపంబేయున దై -- స్యదూప- 

శోభినీ=మంచియా కారముతో - శోబిల్ల (జేయునదై, సురత__సుర తా - అభ్యు 

దయ-విధాతీ = సురతముయొక్క_ - దేవత్వ ముయొక్క్క_- అభివృద్ధిని - చేయు 

నదె, సాqఇయం=ఆయీ,శుభ కాంచి౭శుభకరమగు ఒడ్జాణయు_ కాం -చీపట్టణ 

ము, చేతః =మనస్సును, సాధథు=చక్కొ_-గా, రంజయతి =రంజిల్ల చేయుచున్నది. 

శా ఈశాంచీపట్టణయు ఒడ్డాణమువలె మన్న థ్య క్రీడలకు భుంచిస్థానమై, 

మామిడి మొదలై నమంచివృక్ష ములు కలిగి సురత క్రీడ నభివృద్ధి చేయున దై 

యుండుకజేకాక్య పండితుల శా క్రీగీయచర్చలతోనుు మంచినుణీమంట పాదుల 

తోను మనోవారమై యిక్క_డం జేరువారికి పరమందు దేవత్యమును గలుగ 
జేయునదిధ్హె రాజిట్లచున్న ది. (అలంకారము శ్లేష.) 

తే. వసుధ నా సువమునోజనశవాదరణము 

స్థలమ: సుమన్ జ్ఞసదూపశసంస్థితంబ 
నిరతమును సురతోదయశపరతి నుంటం 

_ గాంచి గాంచిన. గాంచనై +కాంచితంబ. 

టి, కాంచి=ఒడ్డాంణముక ంచి, కాంచన-ఏక -అంచికేంబు - అ = బంగా 

రముష లె-ముఖ్య మై-అం చిత ంబి= మనోజ్ఞ మయినదియే. 

గ॥ నగరీమేనాం దశ్షిచేన కరుణార్వురీవ భగవతో వేగవతీనావు 

(పవహాతి పావనీ శె వలినీ॥ 404 

వ, ఈనగరికి దకీణమున ఛాగవతియయిన కరుణానదివలె వేగ 

వలి యనెడి ద్వీపవతి యతిపావని మై (పవహించుచున్నది. 
టి. భాగపతి =భ గవత్సంబంధిని, ద్వీపపతి=నది. 

ఇ॥ వేగాపగ= వేగబతీనది--ఇది యిక్కు-డి|పాంతేములలోని అశ్వాామంజు 

భా కంప్కా వారిదాి విరజా, శరా, వేగవతీ-_-అనుస ప్తనదులలో. నొకటి 

యెనది. మతీయు సరస్వతీ దేవి (బహ చే సెడి అశ్వ మేధయాగమపుడు తన 

భర్త వియోగమునకు చాలాకాలము తాళయాలక్క ఆయాగమునకు విఘ్నము 

చేయణోరి అతివేగముతో ఈనదీరూపమున (ప్రనహించుచు వచ్చిననది, 
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వృ॥ మాధు ర్యాధ్యయనోపపన్న మధు విష్యం దాని, మంచదానిల 
వ్యాలోల త్రిటచారుభారువాశిఖానిప్పా కిఫుప్పాధికె ః 
డిండిరై సి పతవంతి వాంతు, దురితా డ్వేగా పగాయాస్సుర 
ద్వేగో జ్వేజితవాజి మేధమఖకృ్ళ ద్వ భాంసి, వాభాంసి, న$॥| 405 

అ. మాధ్గు. .. వ్యం దాని--మాధుర్య = తీయింననము అధ్యయన= చేర్చుట 
కె, ఉపపన్న=కూడుకొన్న, మధ్గునివ్యందాని= తే నేసోవులుగల వై; ముందా... 

ధిక 8=మందానిల _ సన్న గాలిచేత, వ్యాలోలత్ = చలించుచున్న, కట=గట 

యందలి, చారు=సౌగసెన, భూరువాశిఖా = చెట్టకొనలనుండ్, నిష్పాతి=పడు స్ | 

ఉద గ తో 

చున్న పుష్ప=పూవులవేత, అధి కై ః=అత్యంతములైన డిండీరై ౩=నుఆుగుల 

చేత, సీ తీవంతి =నవ్వుచున్న వై; స్ఫుర,.. ఛాంసి-స్ఫ్ఫురత్ =ఆధికపడుచున్న, 
వేగ=ప్రవావావేగమునకై, ఊ డేజిత= భయపడిన, వాజి మేధమఖక్క్ళత్ =ఆ 

శ మేధయాగయుచెయుచుండు, వేధాంసి=(బహ్తాదేవుండుగల వైన, వేగాపగా 

యాః= వేగపతీనవియొక్కు_, పాథాంనీ=జలములుు, న=మమ్లునుు దు5తాత్ = 

పాపమునుండి, పాంతు =గకీంచునుగాక? 

తా. సన్ననిగాలికిం గదలి గట్లలోని ఇెట్టకొనలనుండి తీయని తేనాబొట్లతో 

జాతీ పడుదుండు పూవులచేక నిండుకొనియుండు నుబుగులచేత న చుండు 

నట్లుండి, (బహ తొను జేయునశ్వ మేధయాగ' మేమి చెడిపోవునో యని భయ 

పడు నంకేటి పవావావేగము గల యూ వేగవతీజిలము మమ్ముల గాచుచుండురాత? 

సీ, మధురిమ కలుగుకై శ మకరందనిష్యంద 
| ములు తీరభూరుహశములను గురిసి 

యలతీరభూరుహూ+శముల మందమారుత 

ముల బతేత్సుమువార ములను గలసి 

_ చిజునవ్వు నవ్విన తెజుంగునం దరలల 

నూయాలలూలెడు శే నురువు లాగి 

యల నాంటియశ్వ మే థాధ్యరంబున యందు 

తే 
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విధియె సాధన మందు+వ్వధకు లోంగ్ని 

శే కలిత కల్తారకె రవశకలితవిముల 

సలిల నరలీతీపీచీవి![ చలిత చకిత 

' శకున కులకలనాదమో+దకజ న”ఫఘ 

వైనయీవేగవతియె మా $ కఘవిఘాతి. / 

టి. ఏ. పతత్సుమవారములను = జాచేపడుచున్న పుష్పసమూసహాములన్సు తరం. 

గలక్ =అలలలో, ఆంగి=పట్టుకొని, అధ్వరంబునయందు =యజ్ఞ మందు, విధి. 

దె=[బనాయె, సాధ్వసము-అందు=భ యమునుపొందునట్టి, మోదకజన- ఓమ: 

ముజసంతోషపడుజనసమూవాముకలది, అనువిఘాతి = పాపహోరి. 

ఇ, మఖకృద్వేధ = యజ్జైక రృబిివ్యా--((బహ్మయాగముముందు కాలమందు 

ఈ(బహ ఆమహావిష్టువును “ప్రత్యక్షము వే శికానుట కె (ఊరూ కాం-వీప ట్ర
ణమం: 

దు చేయుచుండిన 'యక్వ'మేధయాగము. 

గ ఇతశ్చసభఖే ! చతుర్నిరూ పష్వతళామ్॥ 406: 

వ. చెలికాండ ! యీోసను నీచూపు నిరూాపింపుము ? 

వా స్పిగీరివ ర్గ్షనము. 

ఇ.గజభూభ్ళత్ =కరిగిరి.ఇది-గంధ ర్వులిర్వురు దాయభాగ మున ౩ మొక్క 

రొక్కొ-రు శపించుకొని కరిమకరములుగా పుట్టి కనిశ పెట్టుకొనియున్న మకరి చేతో 

కరిచిక్కు కొని చాలాకాలము విడువంబడక కృశించి ఆ యెందతీనో వేడుకని. 

యెొవరివలనను ఉపయోగము బేక తుదకు యు క్తిన చేక్నించి (శ్రీమన్నా రాయ 

జని _పార్టింపంగా, (శ్రీనారాయణుండు వచ్చి కటాక్షించి ఆగజేంథద్రుని విసు 

యని జేయగా, ఆయనదయాళుత్వమున కధికానందపడి అదిమొవ లానారా 

 యణునాజ్జి చేత నే ఆగజేందుి)€ డీకాంచీపురమున వరదరాజస్వామిగానున్న 

యానారాయణునశే వాసస్థానమైనపర్వత యు. 

వృ॥ య ఏష రాజక్క_టక స్పదాలిఖి 

స్పమా(శ్రితే నోభన డానసంపడా 
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న నిత్య శుద్ధం వరదం త ముద్వవా 

న్యథార్థనామా గజభూభ్ళ దీక్యు తే। 407 
అ. యఏవ్కః=ఏయిది, రాజత్ -కటకః = పకాశంచు. సామ వజేశములు- 

మంభ స స్థలములుకలదియు; సత్. ఆలిభి._నదా _ అలిఖిః = సత్నురుషుల-సమూ 
వాములే చేత_టప్పుడును. భృంగముల చెత, సమ్మాశితః=ఆ శయింపంబడ్ “డియు; 
శోభనచాన- సంపచా= శుభములనిచ్చుటయందలి - శుభకరమైనమ వజలములం 
దలి-సమృష్టి చేత, నిత్యశుస్థం= ఎల్లప్పుడును ని నిర ర్మలమైన్క పరదంతం= ఆనసరదర 

జూలను--(కేన్టమైనదంతమును క్, ఉఆవ్నసహక్ = =పహించుచ్చు యథార్డ "నామా = 

నిజమైన పేరుగల, సః=ఆ, గజభూభ్ళత్ = కరికై లము--కరిరాజక కు ఈక్ష్యు 
తేడ చూడ డంబడుచున్నది. 

శా. ఈకరిశై లము -తేనచకియలలోే సత్పురుషులకు శుభ పదమగుచు స 

వ్వచా పరిశుద్ధస స్వరూపులైన వరదరాజులను తౌను శిరసా సహించుచుండి 

యు; కరిరాజువె పంభస్థంకులును మదజలమున్సు అందు భంగ ములును గ 

_ లగి గొప్పదంతములును. వహించునదిగా నున్నయది. 

తే, కటకమకుట మెయ్యది శుభ$( ప్రకటచాన . 
ముక్క_టస దాళినికటమళదుక్క కేభ . 
ధరణిఛృన్మణివరదద *+ద్వహనఘటిత 
పటుతం గన్నడె నన్వర్థశీ పదమ కాయ. 

దం. ఏవా స్త గ8_ఏవా స్టీరాజయమ మకుటమునలె ఉన్నతనికంబములు గొప్ప 

కుంభ స్థలము లె కిరీట ముగా కలదో, మంగళ ములకు (ప్ర -ద్ధమైనడానము--మం 

గశకరమై | (పనిద్ధమైన నదజలముకలదో, విశేపి-చిన 'సక్చుమమనమావామ. 

ఎల్లప్పుడు తుమ్మెదలును సమీపమున కలదో, ఆ, విజృింఫించిన వా స్తేపర్వత 

(ేస్టము - వ స్పిరాజ్యేస్టము.. (వరద- దత్ _వర-దవత్. = కోరికలుకలుగ 

నిచ్చుదంత ములను - వరములిచ్చు వరద రాజాను) వహించుటచేక కూర్చుంబడజిన 

పటిమ చేత సార్థ మైన నామముక లదిగా కనబడను. (శ్రేవలు) 
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గ] సభ క్షి పకర్ష నుంజలీం బభా్యాా। 408 

వ. భ క్కి యతిశేయించి యంజలియు బంధించి. 

శం వరద రాజస్వామిన ర్ల్షనము. 
ల్ 

(వీరు--ఈ-కాంచీ పురమున కరిగిరిశోడి సత్య బత డే త్రమందు అగ్ని తీర్థము 

ముదలు ప పంచతీర్త ములతోడి అనంతసరనీతటమందు భ్భాగు నారదమవార్డులకు 

ను అనంతగ జేం దులకోను (బహ్మదేవునకును (పత్యక్షమగుటకై ఆ(బవ్హా a సెడి 

యశ్వ మేధయాగనుందు అతండిచ్చు వావ్యక వ్యాదులందు తా నంగీకరించిన 

వపతో పరినుళించు నధరపల్లవముతో లేచి సామాత్క_రించి కృతయుగమున ఆ 

బవా'చేత చే పూజింపంబడినట్లు (త్రేతాయుగమున గజేందునిచేతను, ద్వాపర 

యుగమును బృవాస్పతి చేతను, కలియుగమున ఆదిశేపునిచేతను పూజింపంబడి 

యిష్పటికిని భ కుల కెల్ల రకును కోరినవరము లిచ్చుచు,అళగసింగప్పిరుమాళ్లతోను 

తన దేవిమైన పెరుందేవి తాయారుతోను గూడి పూద త్తయాళ్వారియొక్కయు 

తిరుమంగై యాళ్వారియొక్కయు మంగళాళాసనములు కలిగి చేవసాయించు 

చున్న శ్రీచేవరాజపెరుమాళ్లు. ). 

వృ॥ ద్విపాచల ముప్మాశితం (తిదశ పాదపస్వర్లవీ 

తపాకర ముపాస్త్య చే దిగధిపావనం పావనమ్ 

కృషాళిశిరలో చనం కృత భవవ్య భా మోచనమ్ 

వసాసురభిలాధరం వరదనామ భావు స్థిరవ్ు! 409 

అ. ద్విపఅచలం= =వొ స్స్ కై లమును, ఉపా శితం=ఆ(శయిం-బినదియు, థి 

దశపాదప- స్వర్షవీ- తపాకరం = కల్పపృృక్షమునకును -_ "కొ మ ధేనువునకును- సిగ్గూ 

ను గలుగలజేయునదియు, దిగధిప-అవనం = ఇందా”) దిదిక్పాలకులను- రశ్షీంచున 

ద్యు, పావనం=పవి( తేమైనడియు, కృపా. శిశిర- లోచనం = దయ చేత-చల్లని- 

చూపులుకలగియు, కృత-భవవ్యధా - మోచనం = చేయబడిన - సంసారదుఃఖ 

ములను-పిడివీంచునదియున ; వపా-సురభిల-అధరం = మేదస్సు చేత -పరిమళిం 
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పంబడిన-. పెచ వికలదియున్తువరద నామ=వరద రాజులుఅన్తున్తే పరుకలదియుచనై న, 

స్ట్రీరం= =కాశ తమైన, భామ= తేజమును, ఆపాస్మ క పాసి సంచుచున్నాము. 

తా. ఈవా స్టీకై లమందు చానమువలన కల్చవృ, కకామెనేనువులనుగూడ 
మించుచు, ఇం|చాదులను రక్నించుదు, కని నికరముతోకె చూపులతో సమస్త 

దుఃఖములనుక్థ బోంగొట్టుచు, (బహాశళ్వ్య మేధయాగ మందు ప్ మ నవ్యముగా 

ఓస్టముంటె పరీమళించుచున్న వప వపతోడలహాడ 

శాజస్యామిని సేవించుచున్న వారము. 

నీ, కరిశై లమును చేరి శ సుకసాలమును మోజే 

కోరినకోరికల్ 4 కోరి మయమొసలో 

దిక్పాలురకుం దానెశే దిక్కుగా నేర్పడి 

పరమపావనత కే శ పాలుపడలో6 

_ గండామరల. బోలూకందోయి దోంపించు 

తే, 

Xl 

వ. 

పరమ కారుణిక తకా $ బరిఢవిల్ల 

సంసార సాగరశసమ్మ్ను లను చేల్సు 

దురికదూరకత మెం $ బరంగుచుండ 

వేధయే చేయునాయశ (శ మేధమందు. 

దానుగానే వపారసశీషానమందు 

వాంఛ నవతరించినతనశనరదనామ 

భామ మఘమోయషసే మాకు నుశ+త్తారకంబు. 

కృశొను మామం(త్య॥ 

కృశానునిం బిలిచి. 

అల ఆవిర్భవించియున్న అయానసర శ 

410 

శ్లో|వరదం భో! భజ సతతం శరదంభోరాహావిలో చనం ేవమ్ 

పర దంభోపహతికరంహరదంభోలిధరముఖనుఖాశ నుతమ్॥ 41 1 

అ. భో=మీకృశానూ! శరత్ -అంభోరునా - విలోజనం = శర త్మా_లమం 

నలి తామరలవలె - కన్నులుగల వాయును, పరదంభ - ఆ పవాతికరం = శతు 
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వులయొక్క_గర్వమును- నాశ ముచేయువాయడును, వార - దంభోలిధర - ముఖ- 

మఖాశ-నుతీం = శివుండును- ఇం దుండును - వెంద లై న-దేవతల శత - సో తము 

చవేయంబడినవాండునై నృ సరదం- చేపం = వరదరాజుల నడి- స్వామిని సతీతేం= 

ఎల్లప్పుడును, భజ=భ జింపుమ? (పృ త్తే ను ప్రాసాలంకారము) 

తా. ఓళ్ళశానూ! శర త్కాలపుందామరలవజె కనులు కలిగి రుదేదా 

దులస్తోతములకు పాతుండ, శ్యతులగర్వము నడందుచుండునట్టియావరద రా 

జస్సామ్ని భ్రజించుదుండుము? 

క. వరదుని గని శర ణనుమా 

వర దురు సరసీజప తగీసమశే(తు మహో 
ద్ధురతర రిపు దంభపహారు౯ 

హరహరిహయజయవిదృంభ 9 జాదర ణపరున్ . 

టి. వార...సరుక =ళివునకును ఇందునకునుు జయాతిశయమందలి యా 

దరమందు, ఆస క్తిగలవాండునై న. 

గ॥ పున స్పానుస్తరణ గోనూాంచమ్॥ 412 

వ. నుజిల ననుసరించి యనయవంబులుం బులక రించి, 

వృ॥తాషత్రయ(పశనునా డమృతం (గహీతుమ్ 

తామేన వై ధహయమేఫవపా ముపాసే 

అుభోధిజాధర నసుభారస వాసి తేన 

'యాచుంబి తా వరదరాజ నుుఖాంబు చేన॥ 418 

అ. అంభోధిజా-అధర-సుధారస- వాసిలేన = క్షీరసాగర పు తియెన లక్ష్మీ 

జీవయొక్య_ -మోపియందలి - అమృతరసముశేత - పరిమళించుచున్న, పరదరా 

జ.ముఖాంబు జేన=వరద రాజస్వామియొక్క_- మోముదామర శత, యా= ఏవపు, 

చుంబితా = దప్పరింపంబడేనదో? "తాం=ఆ౪, వై ధ-వాయ మేధ - వపాంఏవ= 

_బహ్మాసంబంధియైన - అశ్వ మేధమంద లి _ వపనే తాషృతేయ - (పశమశగాత్ = 
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తాప తేయమును-నశింపంజేయుటనుండి, అమృత ం౦=మోక్ను మును, (గహీతుం= 

(గహించుటుకై, ఉపాసే=భజించుచున్నాను. 

తా. ఈవరద రాజస్వామి తనముఖారవిందమున ఆలక్షీ జే వియధరామృతరస 

పరిమళేమ సరా యుండియు, ఆ బహాశ్వ మేధయాగమంవలివపాపకముళ ము 

ను గోరి, తనయధరమున ధరించియుండునట్టి యాపప నే ేనుఈ తాహ్మత 

యాలు పోంగోట్టుకొని యామోక్ష మును నద్ధింపయేశి నికొనుటక భజించుకొను 

చున్న వాడను. 

తే, తాపములతిగ తెగనూపి $1 త డమృతమును 
గాంచం గాంచనగర్ను యూశేగమున నప ను 

పా సచేసెద నెద నున్న శేపతులాకీ 

యధరసుభ [గోలువరదు ముశేఖాబ్బ సపను. 

టి. తత్ -అమృతమును = ఆ-మోక్షయున్కు ముఖాబ్ద్బ పపను = ముఖకమల 

మనెడి పానీయశాలయందు, కాంచనగర్భు=|బవ్మాయొక్క, తెగ = మూడు. 

(తప (తేయము--ఆధ్యాత్మిక, అధిభౌతిక, ఆధిడైఓిక ములు. ) 

గ| పున సానండమ్॥ .. 414 

వ, నుబులం బర మా నందభ రమున. 

వృ!భువనవ హనశీలా సింధురాగం భజంతీ 

"జయతి వరదమూ ర్తి స్పాధు చేగాపగాచ 

. దమబుిను నువతీర్లా భాతృయజ్ఞం ద్వితీయా 

సఫలయితు మిహాచ్యా సాదరా (పాదురానీత్ | 415 

అ. భువన-వవాన-శీలా = లోకమయులను-జలముల ను- ఉద్వహించుకే-- (పప 

పీంచుకే-స్వభెవముగాంగల, ఐరదమూ ర్హిః =వరద రాజస్వామి, వెాాపగావజ= 

వేగవతియు, నింధుర-అగం--సింధు-రాగం = వాస్తి-ప్లై లమును--సము[దమం 

వలి-|-పేమన్సు భజంతీ=అవలంబి చున ద్రై సాౌధు=చక్క్య-లా, జయతి = సరోో 

త్య_ర్న ముగానున్నది. ఇహా=-ఇక్కు_డ, ఆధ్యాజ మొన టిది, ధాతృయజ్ఞ్ఞం=్మబ 
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స్యాయజ్ఞ మును సఫలయితుం= సఫలపజిచుటకు, సాద రా= ఆదరముతోయాడ్ 
నదిమై,ప్రాదు రానీత్ =పాదుర్భవించెను; ద్వితీయా= రెండవది, దమయితుం. 
= చెడంగొట్తుటకు అపపీరా= పుటినది. 

ఉం fa వి 

తౌ. జగ దక్షణ మే స్వ భాపయుగాంగల యావర'ద రాజ స్వామి యూవా పి 

శైలము చేరి (బివ్మాయజ్ఞ ము సఫలపజ చుటకును, జల[పవానామే స్వభావము. 

గాల ఆ వేనవతీనది సమ్ముదసంగమాపేక్షను పొంది (బవా యజ్ఞ మును జెటు' 
ప్రటకును ఆర్భవించిరి. 

ఆ. భువనవవానజ యము + భువి సింధు రాగము 

వరదమూా ర్తి వేగే నతియు బడయు 

(దుహిణసవన మపుడు 4 దులిపింప కెండవ 

దవధరింప మొదటి 9 దవతరించె. 

టి. జయమఘుజయత్కర్జ్య యును, (దు హీణసవనము=[బవాయజ్లి మును, _ దులి 
వింపకొ = స శీంస౭జేయుటకోును, అవధరీంపక్ = ఉద్ధరింప(జేయుటకోను, అవత 
రింషక =అనతారమె లేను. ( శే షయ థాసంఖ్యాలంకారములు.) 

కృ సాను? ---కృళానుండు.-_ 

౫॥ వయనస్య ! త వేయం జమానభిజ్ఞే తసి కాజయతీత్యు క్రిరయు 
కా! సవనస ఫలీకరణ ఫణితిరపి త త్పాంతికూల్యభాజిని నోచి'తా॥ 
వ. సుహృదయా ! యిటు జయాన భిజ్ఞ్జుం డౌ"నితనియందు జయో 

కి యయు కృ మగుట మకాక, సవనము నవధరించుటకె య 

వతరించెననుటయు, దాన్ని పతికూలునం దనుకూలమగుటయ 
కలదా ? 

తభఖాహి.___అటుతె క చా? __ 

నో|అజయజడోద్నవే తసి ౯ా కథంనాను జయజ తా సా షభ ౧౫౪ షొ 
సన నాశానుకూ లే కా సవసా ఫల్య కారితా॥ 417 

(పెంజెస్పీనదాని నే విఫఛాగభేదముచేత ఇటు శేవగాం జెప్పుచున్నా(డు.) 
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అ. అ-జయజ్ఞ -ఉద్భ వే=జయజ్ఞు (డుకానివాయాాంజనవ ముగల్క తసి క= 
sp దు మ పూ 

ఆపరదరాజులయందు, జయజ్జ తౌ=జయజ్ఞుడగుట, కథంనాను=ఎు? సప- 
cn 

నాశ-అనుకూ లే=యజ్ఞ ము- చెలుపుటకునుఅనుకూలు6 డై నవానియందుు, సవ-సా 

ఫల్య-కారి తా= యజ ములకు-సఫలత- చేయుట, కా =ఎట్టెది? (ఆస్థాంతరము) 

ఆబ్స్ నా లి [ 1 ది ! 
హీఅమ=ఓఇాగ్యరహితే ! కృశానూ! అజయజ్ఞ్ఞ ఉఊద్భవేతస్ని క=బవ్మాయ్య్జా 

"మున జన ముగలవానియందు యణ "తె =జెయా త్యముకథంన= ఎట్లు కలుగ 

ఆశే . > ఇ దుల గా 

దు? సవనాళ - అనుకూళేతసీ౯ = చేవతలకు అనుకూలు. జెనయతనియందు, 

అసవసాఫల్య కారి తా= యజ్ఞ సాఫల్యము చైెయకుండుట, కా=ఎట్టిది! 

తౌ. అజయ జను (౫ జయజా(డుగా జని, ంచుటయు, సననాళల కను. 
ఇ ఒక కదా జా శే 

కూలుండె సవసాఫల్నము కలుగుటయు నెట్లు? అనియు, [బహాయజ్ల జను (డే 
ర్లు రు | cn చ లూ వం దా 

జయజ్ఞ తీయు సదనభుక్కు_ల కనుకూలుం (డై సవసాఫలళ్యము లేకపోవుటుయూ 

చెట్లు అనియు విభాగవివేచనమయు. - 

చే. అజని యజయజ్ఞ జని-యెతం* డతనియందు . 

నటజయజ్ఞ త 'యెటు. గల్లు $$ నదియ కాక 

యవున ? సవనాశ పాశము 4 నతనియందె 

కలదు, కలదంట "సవనసశే ఫలత వెంట. 

టి. అజని=జన్మరహితుండో, అజియిజ్ఞ్యజిని = జయా 6డు కానినాండుూగా 

((దైవాయజ్ఞ మందు) జన ముకలవాడో, జయజి త =జియజ్లా డగుట్క సవనాళ 

3 ఇ - బు షా 

పాశమును=యజ్జె ఛ్వంసముచేయుట అనెడుబంధముకూడ 
- యజ్ఞా భుక్కు_ లైన 

చేవతలందు |పేమబంధ ముకూడ, “వంటక = తోడనే, కలనంటసవనసఫలతే = 

సవనసాఫల్యము-అ సవన సాఫల్యము కలదంట? 

విశ్వావసుః____వి శ్వావసువు.---. 

౫॥ సఖే ! శేవభంగా వ దోషముద్భావయతా భవతా సకల 
c౧ 

వ. 4 అట క్ు అ చ, చ్చ ష్ 

హీయ( పత్యనీక త వాసి న్నావిస్కృ 
ఈ యు కృంచెతేత్ 1 

వ. నీ వీశేషముఖానచే దోపముద్ధ్ మించుచును సకలహేయ[ప 
౮ 
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త్యనీకత యొ యితనియందు నాఏిష్క_రించుచున్నావు. ఇది 

యును యుక్తము. 

టె, 'శ్లేవముఖా న నెజు నానార్థ వాచక బ్బద్వా రా, "హేయ పత్యనీక త=దో 

షప పతికూలత, 

నృ॥ పదోల్లాసవి భాయిని సత్పథదీ ప్రికృతి చ(క్రభవ్యక్కరే 

భాస్వతి వరడే భవితా నజాతు దోపానుషంగ వారాషి॥ 419 

అ. ఫద,-పద్దా_ఉల్లాసవిధాయిని = తామరలకు - లక్ష్మీకి - సంతోషమును 

జేయునతంయను, సక్సథ-దీ కికృతి = ఆకాశమార్జమునకు-- స న్యార్లమునకు- కాం 

తిని జేయునతండంను, చక-భన్నక లే=న| క వా కములకు--చ కాయయుధము చెత -శు 

ఛకరమైన-కిరణ ములు--వా స్తముకలయతె ండునై న, భఛాస్వతి= సూర్యునియందు 

ను వరదే=సరద రాజస్పామియందును, దో సా-_దోష-అనువంగ వార్తా2-పి= 

రాతితోడి-సకలదోషమయులతోడి _ సంబంధపుమాటయైన, జాతు = ఒకప్పు 

జె నను నభవితొ=కలుగంజూలదు. ( శేషయ థాసంఖ్యాలంకారములు.) 

తా. తామరలకు వికాసమును, ఆకాశమునకు (పకాళ మును జక్కువలకు 

ఊల్లాసమును గలిగించు. సూర్యునియందు శాతితోడిసంబంధ నునుమాటయే 

లేనట్లు; లశ్మీ జేవికుల్లా సమును, సార్ల మునకు (పకాశమును చక్రవా స్తమును 

౫లిగియుండు నావరదరాజస్వామియందు ఏదోషముతోడిసంబంధ మనునూ 

టయీ లేకయుండును, 

ఆ. సత్సథ్న పకాళ సత త పద్యొల్లాస 

చక్రథరణము లను 9 సద్దుణములె 

భూపలుగను వెలు + దోపానుపంగ. మళ 

వార్త గలుగు- నెటు శ వరదహంరికి. 

టి. వరదవారికిజవరద రాజస్వామియనెడి సూర్యునికి. (శ్రేషరూపకములు) 

| సనుంతాొ దవలోక య నృంజలీం బద్ధ్వా! . 420 

'వ..కలయం గాంచి యంజలీ యుం గానించి, 



సటిప స్పణాంధ్ర పద్య టీకా కాత్స క్యేతిహాస సహీత ము. 849 

వృ॥సేవే౭_.నంతసర, శ యే కరిగిరిం, (శీపుణ్యకోట్య్యాస మమ్ 

ధ్యామయా మ్యు త్తి తరవేది, మతే వుహితం డేవాధిరాజం భజే 

కల్యాణీం కలయామి కొంజనిలయాం క ల్యాణకో టిస్టితాం 

ఈడే రాఘువయాదవాదిమకిటీ౯,వందే ముకుండా[శి తాన్ ! 

అ. అనంత స్థరః=అనంతే సరస్సును, నేవే=అనుసరించుచున్నాను కరిగికం= 

వా సిశై లమును, శయే = ఆశయించుచున్నాన్సు ఆ త్తరవేదెం=జఉ కర వేదిక 

న్కు (శ్రీఫుణ్యకోట్యాసమం = ప్రుణ్యకోటి విమానముతో గూడు ధ్యాయామి = 

ధ్యాన ముిచేయుచున్నానుఅ(త =ఈయు త్తరవేదియందు, మహితం=పూజితుం 

డేను జేవాధిరాజం= వరద రాజ స్వామిని, ఛ్రచే= సేవించుచున్నాను ; J త్ 

కోటిస్థి తాం=క ల్యాణకోటివిమానమందుండునట్టి , కల్య్యాణిం= =మంగళ సళరూాప్రు 

రాలె లైను కంణానిలయాం=పద్యాలయ మైవలక్షీ. మని కల౫ామి= “-చేవిందుదున్నా 

న్యు రాఘవ - యాదవ ప-ఆదిమకిటీకా = (శ్రీరాముని-,శ్రీకృష్ణుని - ఆదిపరావాస్వా 

మినికొ ఈడే= స్తుతించుచున్నాను ముకుందా(శి తక = వారిసమ్మాశితులెన 

సనకాదులనుకా, వందేజవమస్క_రించుచున్నాాను. 

తా. అనంకసరస్సున స్నానము బేసి, వా నిక లమెక్కి_, పుణ్యకోటివిమాన 

ముతో ఉ త్తరవేదిని స్మరించుకొని, ఆందు ఆదేవరాజస్యామిని సేవించి, కల్యా 

ణకోటివిమానమున ఆపెరుంచేవి తాయారును సేవించి మజేయు నందు | శ్రీరాముని 

(శ్రీకృష్ణుని ఆదివరావాస్వామినిక (ప్రణుతించుచు, అందు ఆంచజనుక్ సేవిం 

చుచుండు సనకాదులనుకొ నమస్కు_కంచునున్నాను. 

నీ. సదనంతసర సెంతొ 4 సదమలసాగ్టంక మై 

చృీవింతు నిదె చెంత + జంత లణంగ. 

గరిరాజు గిరిరాజు శ నురవగు తేజుతో 

నాశయింతును సాజ $ మెనయోజం 

బుణ్యకోటిని గోటి 4 పుణ్యము ల్ల లలుగుకె 

| పాటింతు ధుత పాహీ ఘూ టికోటి టి 
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వేధోశ్వమేథియ శే వీధి యు త్తర వేది 

ధ్యానించు నిదె సదాశీధ్ణ యన వేది 

తే, ద్యిరదవరదుని వరదునిం శ ద్వర వరింతుం 

గలయః గలయింతు.6 గమలను శే గనులనిలయ 

రాము రావముసోదనుం గిరిం $ బి గాంచు 

జనక ననకాదుబకును వంశేదనము లెంతు. ' 

టి. కరరాళాగిరిరాజాక్ =నా స్పీశై లమును ఓజక్ =వరుసతో, ధుత_పా 

ప_ఘాాటికోటి=త లంగంగొట్టంబడిన-పాపముల నెడు - అశ్వసమూహముకలది 

గిన, బేధః-అశ్వ మేథీయ-వీథి=_బహ్మయొక్క-అశ్వ మేధ యజ్ఞ సం బంధిమైన- 

మండపపం క్తి కలదియె, కిరికొ అపరావాస్వామినికొ చనక = విడిచిపోవక.. 

౫॥ ఇతి పతీచ్యాందిశి కించిదంతర నుతి(క మ్యుసవిస్మయానందమ్। 

వ. నుని పన్సినుంబునకుం గెంతయంతరం బకి(క మించి సవి 

యం బగు సంతోవభర౦బున. 

అత హీ_ఇక్క_డం గదా? 

వృ! స్వావజ్ఞానసమున్ని ప[దువి. సర స్వ త్వాం విరిం చ్య్వఫ్వర 

(పత్యూహాయ నదీ( ప వాహావిధయా పర్యాపతంత్యామహళోే 

దూనే త్మ దుహినే గణీేచ మరుతాం దీనే మఖం విఘ్నతః 

సాతుం సీతుకృదేవ సే సేత్రు రభ వత్పశ్సీం దశేతు స్స పయమ్॥ 

అ. స్వ- అవజ్ఞున_సమున్ని వత్ - రుషి ఇత నమయొక్క_-అవమానము బేత _శేంగు 

చున్న -కోపఘుగల, సరస్వ త్యాం= సరస్వతి) విరించి.అధ్వర -|పత్యూహాయ = 

బవ్వయొక్చు_-యజ్ఞా ముయొక్క్క_-విఘ్నము కై , నదీ పచావసావిధయో = వేగవతీ 

నదీ ప్రవావారీతితో, పర్యాపతీంత్యాంసత్యాం = సచ్చుచుండలూా, తత్ (దుహి 

ణే=ఆబహ్హా, దూనీసతి=దుఃఖించుచుండలగా; మరుతాంగ కోచ= దేవత లయొ 

క్రు-.సనమూహయును, దీనేనతి = సోలిపోవుచుండలగా మఖం=యజ్ఞ్ఞమును, 

విఘ్న కః =విధన్నుమునుండి, పొతుం=రక్షీంచుటక, పత్నీం దశేతుః=గరుడధ్య 

స 
జాలీ 

౮. 
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జుండెను "సేతుకృత్ =, శీరాముండు, సయ. మేవ= తా శే సేతు; = నేతువుగా, 
అభవత్ =అయ్యొను. 

"తౌ, సరస్వతి తన్ను బవ్హా అవమానించినందు కై క్రోహపచే = 

ను జెటుపుటశే తాను వేగవతీనదాగా వేగవడి వచ్చి వెల్లువమమె అ 
f a 
సమా పనుకో ము 

న్ 

యక్ రగా; 
క్ 

(బహయేకాక, యందజుడేపతలును దుఃఖితు లగుచుండం జూచి ఆయజై మును 
గాపాడుటనై యా టేవరాజస్వ్యామియే తాను సెతువుఖా అడ్డప నకు. 

. తన పరాభవమున + కెనసిన కినుక చేం 

గిన వై నభారతి $ తనదుపకియె 
చేసెడునది యొనం 1 జేకొని |కోతువును 

గాసి చేసెడుకొజ $ కోసరిలక 

వైయిడి పాజెడి+పగిదిక్ (బహయు 
మన మందు భయనుందుక చున కృశింప 

నరసిద్ధ సాధ్యకిశన్నరులును మునివరు 

లెల్ల రుల్లోలురె శ్ డిల్ల పడంగం 

కే. గాంచి కరుణించి. ముఖము విఘ్నము దలంచి 
మున్ను మున్నీట సేతువ $ యొన్ని చేసి 

నట్టి పథ్నీందకేతువె 3 యాతణమున 
సేతు వయ్యెను గాదె రశేశీంప దాని. 

టి. భారతి=సరస్వతి, ఓసరిలక= వెనుక తీయక, పక్షీంచశేతువె = గరుడ 

ధ్వజుండె. 

(౮ 

కించ. మణి యు. 

శ్లో॥ పరం వేగం సరస్వత్యా ఉద్వేగమపి తత్స తేః 
లాం 

స వవ, సేతూద్ధరణో౭_ ప్యరుణ ద్యుగప త్ప్రభుః। 424 

అ. 'సతూద్ధరణః= సేతువునుద్ధ రించినట్టి, సఏవ,ఃపి)ఛుః:=ఆయీప9భువై న 

(తీ/రాముండు సరస్వ త్యాః= వేగవతీరూపయైనయాసరస్వతి యొక్క పరం= 



శీర్? వివ ఏగుణాదర్శము 

అధికమైన, వేగంజ వేగమును, తేక్స తేః=ఆసరస్వతీపతియైన బిహ్యాయొక్క, ష 

రం=అధిక మైన ఉద్వేగమపీ=జభయమునుక్ , యుగపత్ =ఒకప్పు డె అరుణత్ = 

అడ్లిపజీ చైను. 

శా. అస్పుడునేతూ; సరణరు చేసి ఆ,శ్రీనాముయ ఇప్పు డీ వేగవతిగా పా 

. అన సరస్వతీప పి వాహావేగము నే గాక, ఆసరస్వతీపతియైన యాబ9హ్యయొక్క్ల 

భయానిని గూడ నొక్క్ళాప్పు జే పడంగొ స్టైను. 7 

శ్రే వేగవతి యగువాగ్లేవిశ వేగభరము 

వాగధీశు డగుమఖి యుశజ్వేగభ రము 

నొక్క_సారియ సేతువు 1 నుద్ధరించి 

నట్టి డగ పభుం డటు బీటు క్ట నుట్టువటి చె. 

టి. భి =యాజికుం జన దివ్వాయిక, ఉద్ధరణము= _తొలలొంచుటయు- 

చెలయించుటయు, (శ్లేష! ఫి త్తి తోడిఅ భీధాధ్యవసాయముచేవికో ధాభ" సాలం). 

నరినుళ రంగ నాయకవ ర్ల నము, 

పరిమళ రంగనాయకులు (పరు సత్యలోోక మున త -న్నా రాధించుకొనుచు 

న్న్న (బహయందలి తేనఐ థ్సృల్యము చేత అబ్రవా యీ సక్యె( నత కే త్ర మున చే 

యునశ్యమేధయజ్ఞ మునకు పిన్నుమువచేయ వేగనతిగా పచ్చినసరస్వతి నాటం 

కసజదుటశై ఆమెకంయి భెపావిశేషమున ఆదినుశాబ్దికుండై తనశాబ్దిక భా 

వ్యసరమళ యతో విశీషించిన ఆయాదిీసునే శయ్యశాందేసి కొని పరిమళభించు 

కొనుచునున్న యా శ్రీరంగ-నాయకులు-గా"నె శీససాయించువారు. 

అవి చ... ముజీయు:___ | 

వృ॥ఆశా మి శానబంధోశ్చర ణన ఖరుచాం భారయా సే రయంతీ 

కుంభీడింఛభసస కా స్టామపిమణిముకుటన్య స్త సముకామయూ ఖః 

_పర్యంకే శబ్ద విద్యాపరిమళసర శే పంకజస్సర్థి చేశా 

న్య శ్వీగాపగాయాం స్వపితి భ గవతీ కాపి 'తాపింఛవర్హా! 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీ కాతాత్ప ్యేతిహోససహితము. వత్కి 

రూ 

చరణనఖరుచాం = కాలిగోళ్ళ కాంతులయొక ధారయా=పం కి చేత ; కుంఫీ 

అ. ఈశానబంధోోః= శివుచిచుట్ట మైన కుచేరువియొక? ఆళాం=దిక్కున్సు 

'డంభస్వ = కుంభపంభవు( డన అగస్తు నిరొక్కొ, కాస్టామపి = దిక్కును 

గూడ, మణిమకుట న్య _స్తయుకామయూ ఖై 8=రత్నపుంగికీటమం దుంచంబడిన 

ముఠ్యేపుంగాంకుల చెత, నే రయంతీ =నవ్వించునది యె, పంకజస్పష్థ నే 'తా= 

తామరతో చెల పెట్టుచున్నకనులు కలదియై), తాపింఛవర్హా= కానుంగుపన్నె క్షత 
'దిమై, కాపీ=ఒకానొక, భగవతీ =భ గవత్సంబంధియైను వ్య క్నిః= స్వరూపము 

"వగాపగాయాం= వేగవతీ నదీతీరమందు, శబ్దవి ద్యాపరిమళ సర శే = శాబ్దిక భా 

న్యముయొక ్క_ వాసనాబిశేస ముచేత మృదులమైన, పర్యం'శే = క్లేషశయన 

'మందు, స్యవితి =శయనంచుచున్న యది. 

తా. పద్మ న్మేత్రములతోనుు _ తమాలవర్గ యలోనుు దక్షిణదిక్కున శిరస్సు 
“తోను, ఉత్తరదిక్కున సావములతోను ఆభ గవాను!6 చనరంగ నాయకులు, 

ఆది శేసషశయ్యయం దు శయనించుచున్న తే (శు. 

కుంఫీడింభుడు=కుంభ డింఛభకుండు అగ స్య్యమవోముని-147 వృ త్రఘచూడు- 

తే. చరణనఖరుచిరుచిక కిశీన్నర పదిశయు 
మకుటమాా._క్లిక మంజుకుంశీభ జనిదిశ యు. 

బసలగల బనళించు బరిమళీ రసిక రంగ 

నాయకుండఏ తోయజాయతశేనయనుం డిత(డు. 

టి. కిన్నరపదిశయు =కిన్న రాధిసతియైన కుబేరునిదిక్కును, కుంభ జనిదిశయం 

కుంభ సంభవుండైన అగస్తునిదిక్కును, పసలక  =మనోవారముగం 

సపత్యభిజ్ఞ 0.— 

వృ! (పాజాపత గ్రమఖాంత రాయత టినీపాథోనిరోధోద్యతః 

(పాపః పావన హేమతామరసివీతీరం కృపారమ్యథీః 

శేవుం కోమలవల్లి కాసహ-చరః పుష్లాతు కృష్తాంబుద 

చ్యాయ స్పోయ మవాతర న్మవాతి రకా రంగే భుజంగేశయణ్ 

23 
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అ. యః=లతండు మనాతి=గొప్పదెను రంగే = (శ్రీరంగమందు, భుజంగ 

శయః= శేషశాయియె, అవాతరత్ = అవతరించెనొ, (పాజూపల్యమఖ- అంత రా" 

యతటినీ - పాధోనిరోధ _-ఉఊాద్యతః = బహ్మసంబంధియైన యజ్ఞ మునకు- విన్ను 

మైనవేగపతి మొక్క_-జలమును అడ్డగించుటకై - ఉదయించినతండును. కృపార 

మ్యధీః= దయార సము చేతమనోవార మైన బుద్ధిగలయత డును కోమలవల్లి కాసవా 

చరః=కోమలవల్లి తాయారుకు భ ర్హయును,కృష్ణాంబుదచ్చాయః =నిల మేఘవర్డు౬ 

డున్కుపావన హేను తామరసినీతీరం=ప విత్రమైన బంగారు తామరతటాక ముగట్టు 

న్కుపౌ స్పః= చేరినతండునై న, సో౭2_._యం=ఆయితే (డు, కేమం=శేమమునుు. 

ఫుష్టాతు=వృద్ధి బొందించునుగాక,. 

తా. శ్రీరంగమందలి యారంగనాథుండు ఈ తామరతటాకతీరమందు చేరి 

అబవ్మయ్య్జా మునకు విన్నుముగా పాటేన వేగపతీజలము నడ్డగించుట కై కప 

కలిగి కోమలవల్లి శాయారుతో. గూడి, యుండునతండై మాకు తేమమును పరి ౦ 

జేయుచుండథునుగాక. 

వ. జ పీచేసికొని విజ ప్రియుం జేసికొనియె. 
ష్ క్ష 

ఉ. తావమురచూలియధ్వరము $ తారెడి త త్తటినీ నిరోధి మె 

శీమసరోజినీతటిని $ నేముజు కొండు కృపాకరుండు (నీ 

కోనులవల్లి తో నసిత $ కోవములతోల్లసితాంబు దాభుండా 

(శీముహనీయరంగపతి * సేమ మొసంగుత శేవళాయి యె. 

టీ. తారెడి = చేరెడి తటినీ = నదికి అసిత +కోమల తా౫ఊల్ల సీతాం. 

బుద, ఆభుండు=నల్లనై 4 మృదుత్వమయుతో "పకా శించెడి మేఘునువ లె-కాం: 

శులు గలయత;డు. 

'యథో క్రకారివర్ణనము. 

యథోో క్షకారి(వీరు ఆబవ్హాయజ్ఞ విన్ను కారిణీ మమైనయా సర స్వతి నడ్డ 

ంచుటకే శేష శయనుండై యక్కడ నున్నయన్నారాయణుని గని ఆమె వెను. 

తీయక, స్వామి! నే నిట్లు 'రాను.పా తాళమార్షయున నె చని యా బవ్మాదేవుయజ్ఞ 



సటెప్పణాం ధ్ర పద్య టీకాతాత్స శ్యేతివోససహిత ము. శిత్ర్ 

కుండముననె యంండెద, తా మక్కాడ నావ నేవసాయించునట్లు నన్న న్నుగహీళ 
చవలెనని వేండుకొని పాతాళముగుండం బోయి ఆ(బహ్మగుండమునకు వచ్చి నిల్వ 
ఆమె _్రార్థించినట్టుగాె తౌ మన్న్ముగహించి సాయించివనేవ లఫైంచి యానం 

దెంచె. ఇట్లు యథా-ఊా క్షకారి = చెప్పినట్లు చేసినవారు అని తీరునామము 

కలిగిన యాభగ్రవానుండు.) 

౫X1 పున రనుభాక్టియకా సానందమ్। 427 

వ. మెజిల ననుసరించి ఛ్యానించి యానందించి, 

వృ॥శతముఖమణీస్తోమళ్యామం శ యానమహేా హాశ(రే 

వశిసఖముఖం రాజీవాతుం సమున్నత నాసికమ్ 

మహిత చరణం ధాతుఃపత్నా్ట మహా స్త్వమసఃపరమ్ 

హృది లగతుమే బీంబోషప్పం తద్యథో కక ఫదావ్యాయమ్1క్ష28 

అ. శతమఖమణినోమశ్యామం = ఇం|దనీలరత్న ముల నమూవాముసభబె 

ఇ్యామలవర్ల ము కలదియు, శశిసఖముఖం = చం(దునితో సఖ్యముగల మొగము 

గలదియు, రాజీవాక్షం = తామరలవలె న్నేతములుకలదియు సమున్నతనాసి 

కం=పొడవై న ముక్కు_కలదియు, ధాతుఃప క్నా్య=(బవాభార్యయెన సరస్వతీ 

చదిచేత, మహితవరణం=పూజింపంబడిన పాదములు కలదియు, బింబోవం= 

దొండపండువంటి పెదవి కలదియు, అహీశ్వనే=సర్పరాజై న ఆది కేషునిమింద, 

శయానం=శయనించునదియు యథో కకృదావ్వాయం=యధ్ో కకారి యను 

నానముముకలదియు నె, తమసఃపరమ్= =అక్ఞా నాంధ కారమునుండి మోచేనదియు 

నెను తత్ మహాః=లవిష్ణు తేజము, .మేవృాది=నాయొక్క,వ్యాదయమందు, లగ 

తు-చేకయుండుాక | fl 

తా. ఇం దనీలముపలె ముని పర్ణ మును చందునివతె మొగమున్కు తామర 

'లపలె కనులును దొండపండువలె పెదవియును పొడుగైనముక్ము_న్కు సర 

స్వతి పూజించుపాదములును గలిగి; యథోో క్తకారి యనెడియా తేజము నామ 

సస్సున చేగియుండునుూాక ! 
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ఈ, శ్యామలకోమలాంగు శశిశసన్నుఖు నున్నుఖనాను భానురా 

ఛ్లొనులనే యు వి (దువముపశేమూధరుం చేవురసోద వాంగనా 

(పేనునుతాం|ఘీ' తావమురసుల్మే బే ంఖదహీానశ యాను నామనో 

ధావువిహాోరిం జేయుదు సు+భావుసువోరి యథో కకారినిన్. 

టీ. సుధానునుహారిక =చక్క-ని తేజము చేతే మిక్కిలి భునోవారుం డైన 

నామనో ధామవిహారిక = =నామనోమందిరమున వివారించువానినిగా, 

వృ! వేగవకి చేతుత మా _పాగవతీర్షాఒఇది దేవతా విన తాకా, 

(దాశవతీయందురి తా | చాగవతీకలశ జలధిక న్యా యూమ్। 429 

అ. వేగఐతీసేతుతయా = వేగవతీనదీ ప్రవావామునకు అడ్డగిందుటకే సేతువగు 

టతో, _పాక్లఅపతీర్లా = ముందు (బవ్మాకై అవతరించినదై, కలశజలధికన్యా 

యాం= శీర సొగరక న్యమైన లఫ్మీయందు, రాగవతీ=పేమకలదైన, ఇయం 

ఆదిజేనతా= ఈరంగ నాయకమూ రీ, వినతెక =భ కలను, దురితాత్ = పాప: 

మునుంజి, (డాక్ = త్వరగ, అవతి=రక్షీంచుచున్న ది. 

శా. లక్నీ ప్రియుడైన శ్రీరంగ నాధుడు (_్రవ్మాయజ్ఞ్ఞ మువెటువు వేగవతి 

నడ్డేసిం దుట కై యిట్ల వతరిం చి, అఖిల్మా! శితులకు న్ని ఖి లదోవరులనుం దొలం 

ఇంచి కాచుచుండును. . 

ఆ, వేగవతికి నదికి శ వేగ సేతువు గాల 

నవతరించి మున్ను * నవన తాళి 

(బోచె దురితపాళిం 3 (దోశి బేవాద్యుండు. 

కలశ జలధిక న్య కాంతుం డితండు. 

కృళానుఃః క శా నువు. న 

గ; అహో! కథమాశుక విస్ప న్నపి భ నానముం చేవ ముభఖినందతికి 

వ, ఆహో! ఆశుకవిజేయెనను, నీవీ డేవునెట్టభినందించుచున్నావ్రుకొ 

_ తథాహీ:--అక్లేక దా 

'వృ॥అధఃకరోమ్యాదిమశొద్దికోరగం 
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కలానిధిం ధిక్కురు తే ముఖేన యః 
కృ తాంత రాయస్య్వ సరస్వతీజవే 
_స్తవే రుచి స్తస్వ్యకథం భవే త్మ_చేః॥ 481 
అ. య$ః=ఎతండు, ఆదిమశాబ్దికడరగం = ఆద్వ్యుండైశ బ్ద్కా వ్ర దవే గయెన 

యాది శేషుని, అ్రధఃకరోతి= | కిందుపజచుచున్నా ౬డో, కలాల పకంకళా 

సమ్ముదుదైనవానిని-చం; దుని, ముఖేక= మొగము చేత, ధిక్కురు కే=ధ9 కు. 
కించుచున్నా డో, సరస్వతిజవే = వా గ్లేవీవిబ్బంభ ఇమందును__ వేగవతీ వేగ 
మందును, కృ శాంత రాయస్య = చేసినవిన్ను ము కలవాలైవ, తన్యవ= ఆరంగనా 

థునియొక్కా, స్తవే=స్తోత విషయమై, క వేః=కవికి, రుచి=ఆన క్షి; కథం = 

ఎట్టు? భవేత్ =కలుగును? 

తా. ఈరంగనానుండు ఆదిశబ్దశా స్తవే త్త యైనయాదిశేషునె ఆధఃకరిం 
చుట గాక (శయనయు చేనికొనుటమే గాక) ముఖముతో కళావంతుం _డెనవానిని 
(చం|దుని) మించుచున్నాండు; మతియు సరస్వతీ ( వేగపతీనది) వేగయునకు 

ఆటంకము చేసెను. అన్ది ఇకనిగుజించిన స్తోతమును ఏకవి కోరును? 

"తే. అడరునాదిముశాబ్లికు శ నడుగు వజిచి 
ముఖనునన కళౌానిధిని విశముఖువిం జేసి 

తగ సరస్వతిజవము నెంఠతగనొ నిల్సి 

నతని స్తవమును రుచియించు $ నతండుం గవియె? 

ట్, ఆదిమశాబ్దికుక =శబ్దశా స్తే కలలో (పథముంెనవానిని (ఆదికేషుని 

అడుగుపజి-చి= _అలక్ష్యముచచేనీ (పడక చేనికాని, కళానిధిని = విద్యాసమ్ముదుని 

(చందుని), ముల్లు యువన=మాట చేత చే (ముఖయుచేత నే) ఏియుఖునిం జే శీ= ముఖ 

ముచూపనివానిలూ. జేసి (అవమానపజచి). 

విశావనుః.-_విశాషవనువు ___ 

గ| కి మేభిః శేపె.కావలంబనై రె రముండేవ మా! శి తేమ 

జనేషు ఖల్వ(పత్యూవా స్పరస్వరతీ(ప్రవావో విజయ తేక 482 
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టీ. శ్లేషఏక అవలంబనై $='శ్లేష యందే ముఖ్య మైనపట్టుగలవియగు, ఆ ప్ర 
త్య్యూవాః=నిరాటంక మైన. 

వ, ఈ శెపా శ్లేవమైంన దోహాద్ధోప వముచేత నే త చ్రేవత నా(శయిం 

చిన జనస కముదయ విషయమున సయిత వాసర సతీ పవావా 

ము (పత్యూవారహిత "నవెజయావవావమె యున్నయదియక చా? 
Q. (sn ళ్ 

పశ్య. యాడు. 

వృ॥ కల్పంతే కామరామాస్ఫురదధరసుఛాగ ర్వసర్వస్వ మోహో 
ద్యుకాన్యు కాన్యమిా షాంర సిక జనము బేధాతృయోసాహి యేపాం 

శ్లాఘా వేలాను వోలాయిత నిజముకుటాక ల కల్ప(దుసూనో 

డీ నాలి ధ్వానతానాకలన పరికనచ్చారువీణాభిగా నా॥ 488 

అ. ధాళ్ళయో షా = సరసృతీ జేవి, యేషాూం=ఎవరియొక్క._, కాఘా వేలాసు= 

కానియాట వేళ లందు, దోలాయితే నిజయుకుట-ఆక్లల్స కల్ప్స(దుసూన ఉడ్డీ నాలి 

ధ్వానతాన ఆకలన పరికనత్ చఛచారువీణా ఆఫిగానా= చలించుచున్న తనకిరీట 

మందలి భూనణములైన కల్పవృక్షపుష్పములనుండి ఎగురుచున్న తుమ్లైదల 
యొక్క ధ్వనియనెడి కోతిని శేనముతోడి కూడిక చేత వృద్ధియగుచు సాగా 

న వీణాగానము గలదో, తే పాం=అట్టి, అమి షాం= = ఈరంగేశ్వరా శితులయొ 

కు, కామరామాస్సుర దధరనుధా నర్వుసర్వస్వమోష ఉద్యుకాని= మన్మథ 

భార్యయునరతీ దేవియొక (పకాశించునట్లి పెదవియందలి అమృతరసముయొ 

కు గర్భమనెడి సర్వధనముయొక్క_ దొంగిలించుటయంను సిద్ధ మైనవియైన్క 

ఊకాని=నదనములు, రసికజనముటే=రసికుల సమావాముయొక్క_ సంతోవమున 
క, కల్పం తేహి=కల్పించుచున్నవి కదా? 

తా. సరస్వతీదేవి తన్ను కొనియాడునపుడు తనకిరీటయులోని కల్పవృక్షుపు 

స్పములలోనుండి ఎగిరెడి భృాంగమయుల తాన ధ్వనితోం గాడినవీణాగానము గలది 

గానుండునో, అట్టి -ఈరం గేశ్వరునియా శితు లై నవారి వాక్కులు రసికులకుసం 

తోోషముగా రతీ బేవియధ రామృశమును అపవారించునవిగా నున్న యవి. 
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తే. అమృత మధురము లీడేవతా(శ్రితో క 
ములు సదా సదావలికిం (బశీేమోద! పదము 

లగును వాణీ సువేణీ సును గతమధుప 

గాన తాన( పవీణ వీశీణానుగములు, 

టి. వాణీశుకేణీ సుమగత మధుపగానతాన | ప్రలీణవీణా -అనుగనులు= సర 

కృతీ దేవియొక చక్క్ళు_నిజడయందలి పూలలోనుండు తుమెదలగాన శుతుల 

ముందు సమర్థ మైనవీణెతో గూడినవి. 

౫7! కించి దు  త్రరతో దృష్టిమాథాయ సాంజలి బంధమ్॥ 484 

౩వ. కొంచెము దక్కు దిక్కు_నకుదృ్ట ముజులీించి యంజలీబంధించి. 

క్ర! వేమారవృునిదాన మాప్ల వజుపోం సేౌమాభిరామామ్ముజ 

సోనూ యాత మరన్పతున్దిలపయో భామా నభానూానికా 

సహ్య ద్ర వభ వాసమానవిభ వామహ్యాందమవ్యో ర్రివ్భాత్ 

పుహ్మారానాగి వ శేశ్యపుణ్యసరసీ (దుహ్వాదసహ్యాంవా సే॥ 4కిక్ 

అ. ఆస్టవజుసాం=నీటయునుంగం గోరినవారికి, కేమారంభ నిదానం = తేమ 

ఇయులను మొదలు పెట్టు టలో ముఖ్య కారణమును, ఘూమ-అఫిరామాంబుజస్తోము 

= యాతేమురంద 'తుందిల-పయోభూమా = బం-గారువలె-నుందరమైన- తామర 

ఆు సమావామునుండి-జారిన తేనియలచేత-నిండిన - జలాతి శయముగలదెియున్వు 

సభా -మానితా = దవా చేత_ సన్నా రింపంబడినదియును, సహ్మోా [ది పభవా-స 

.ఇమూనవిభవా= కా వేరినదితో-సమాన మెనమహీమ గలదియున్కు మహ్యాం=భూ 

కముయందు ఆ కి వ్చాత్ =దుఃఖములను వారించునదియునె , సుహ్మా= పువ్యాఆ 

నాడి, యోగివరేణ్య పుణ్య సరనీీ= యోగులకు వరింపందగిన పావనమగు సరస్సు, 

ఇమమ=నాయొక్క.., అసవ్మా-అంహానే = సహింపశ కము కాని-పాపమున కై? 

శయుహ్యాత్ హి హీ=|దోనాపఆచునుగదా | 2 

తా. స్నానముచేయువారికి సేమముగా బంగారు తామరల తేనెలతో డిజల 

ఎయు గలిగి, (బవ్వాచే పూజింపంబడుచు కా వేరిపలె సకలదోవములను వారిం 



శి60 విథష్టగసణాద రము 

చుచు సకలయోగులకును గోరందగిన యీపువ్యానరస్సు నాసర్వదోషము 

_లనుక అపవారించునుగదా? 

"తే. స్నాతలకు సేమ ములరించు $ తాతకుంభ 

కవుల కోమనీయపానీయ శ గణ్బపుణ్య 

నరసి యరసిన సహ్యాజ $ సడి? యసహ్వ్యాా ౧ 

దురతహతి గాహ్య పుహ్యూ యా $(దుహిణ్యపణతే. 

టి. శాతకుంభకమల=బంగారు తామరల చేత, దుహిణ=.! బవ చేత. 

౫1 ఇకివిమానం దహీణతః _పస్థాప్య సాదర మకీ. నికీ ప్ట(పాంజు 

ల ర్భ్ఫూత్వా! 486. 

వ, అని విమానంబును దక్కి..నపుందిక్కు_నకుం బజుపి సాదరపుం 

దృస్థిని సారించి సాంజలిబంధుడనై . 

ఆత నము. అప్పృభుజన్వామివర్ల ము 

అన్ట్రభుణస్వామి. -(వీరు రాక్షసుల ప్రార్థనచే ఈశ్వరుడు అహ్హ పాదములతో" 

శరభమూ ర్లీయె యిక్కొ_డి వా _స్టిగికిబిలంమందలి. నృపింవాస్వామిపె రాలా. 

తాము అస్థ్ఫ్ర భుజములతో శంఖచ కగదాఖడ్డధనుర్మాణ పాశములు ధరించి అతా 

నితో యుద్దముచేసీ జయించి అతనిని అక్కడ నే (బవ్మాయాగ సంరక్ష ణార్థ మై 

నిలిపి తాము నక్కా_డ నే నివసించియున్న వారు. 

వృ॥ విశ్వాహ్తాదకరీం కరీం దసరసీ కల్హార పారంపరీ 

భ వ్యామాదధురంధరానిలజడే 'వ్యాలమే జా| గతిం 

కష్టైపద్వినివర్తి రినీం ఘనత పః క్షిష్టాత్యనాం యోగినా 

మిష్టా నుష్టభుజాం భ జామి విబుధ రాళ నవితాం చేవతామ్॥ 

అ. విశ్వ-ఆహ్హాదకరీం = ప్రపంచమునకు-సంతోో వషమునుజేయునదియు, కరీం 

(్రసరనీ-కల్తా రపారంపరీ- -ఛవ్యామోద-ధురంధర - అనిల-జజే = గజసరస్సు, 

'నందలి-చెంగలువల పం క్రియొక సామనోవారమైన పరిమళ ముయొక్క_-భఖారు 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీ కాతాత్స ర్యే తిహోస సహితము. 361 

వాహియైన--గాలి చేత_చల్లనై న దివ్యాలమే = పవాలయమందు, జూ తీరా 
(పకాశించునదియును, కష్ట - ఆపత్ -వినివ క్ “నీ = కష్టముతై వ వమా దబను-పో 6 

గొట్టునదియును, ఘనతప పక్షి ష్టం ఆక నాం = గరుక ఒప ప చెడు 

మనస్స్ఫ్సుగలవారైన, యోగినాం= యోగేశ్వురులక్షు ఇసప్తం=వెనంబడివదియుు న్ 
విబు ధైః= దేవతల చేత, ఆనసేవితాం= శేవింపబడునట్టిదయు నై వైన అన న మజా 

లు 
అష్ట్రభుజస్వామియ నెడు, జేవతాం= దేవుని, భజామి సెవించుచున్నాను. 

తా. లోకమునకు సంతోషమని నిచ్చుచు, కష్టములను వీర్చుచు, మోశేశ్వు 

రులకు కోరంబడునతండై అక్క_డిసరస్స్నున చెంగల లపక మళ మ౫ అ శేోవాలయ 

ముందు దేవకలారాధించువత కేన అస్టభజస్వామిని నేవించుచున్నా (డను. 

మ. జగ దాహ్తోదకరుక గరీయదసుసని౯ా 4 జ్నాగత పరోజాతెజా 

తగతా మోదధుకంధరు౯ా జిరత పశ స్తవాతె ౩ త్భెవ్హానరుకా 

(గత శ్లేశ నమూ వామోహితబుకక ప్రత్య శర మొకరు౯ా 

భగవంతుకాభజియిఐ౨తు మష్టభుజుగీశ రా కేతుం ద్య ఛ్వజున్- 

టి. (పగత-న్షేశస మూవా- మోహిత -బుధథ -_పత్యక్ష -రతూకరుక = మిక్కి 

లిక లిగిన_ కష్ట సమూవహాముల చేత - మైమజచిన-జ్ఞానులకు - ఎదుటునె _ దక్షణయు. 

చెయువా(దును, గీర్నాణ- ఈత్షవ్యక = దేవతల చే-కనంవగిన, 

గ అథ, పతీచ్యాందిశి కించిదంతరంవిమానమానీయ సహార మ్కి 

వ. అటుపిమ్మట బసమటం గాంకయంతరము విమాన మాన. 

యించి హర్తించి. 

దీపప పృకాశస్వామివర్ల నము, 

దీప పకాశస్వామి (వీరు బవ్వాదేవునియ్యా మునుండి ఆశాజ్ఞ పాణేశా న ్నమిచేం 

దణఅంమంబడివచ్చి యిక్కడి వా ్లిగికిబిలమందు డాలంబోయి అంవచలి నరసిం 

వాస్యామిచేతను రటుమంబడిపోయి ఆశ్రీకై లమునమల్లి కార్దు నేశ్చ రునివేండుకా" 

నలగా, అతండష్టపాదశరభావతారమతో ఇక్కడికి వచ్చితనత మోగుణమా యాం 

ధకారమతో అయ్యా గుండమును ముంచుకోలా, అప్పు డా బవాచేం | _్రార్టిం 



862 విశ్వగుణాదర్శము 

సంబడిన నారాయణమూ ర్తి తన తేబోతిశయముతో దీప పజ్యోతివతె (పకాళిం 

చుచు ఆయంధ కారమును బోంగొట్టినవారు. ఎ) . 

క్లో॥ తిదశాకలిత స్నేహా స్ఫూ ర్రినూక్ శమయం _స్తమః 

భాతి దీప పకాశోఒ్మత వర కాగత బోధకృత్ | 489 

అ. (తిపశాకలిళ న్నేవాస్ఫూ ర్రిమాకొ-(త్రిదశా=మూడువత్తులతో, కలిత= 

కూడుకొన్న, స్నేవా=నూశె చేత, న్ఫూ ర్రిమాక్ =నిండికగలదియు ((తివశ = 

జేవకలయందు, ఆకలిత =కూడుకొన్న, న్నేవా=పేమయొక్క_, స్ఫూ _ర్లిమాక్ 

=నిండికగల వా౭డును)) తేముః= చీకటిని (అజ్ఞానయును), శమయక  =పోంగొట్టు 

చ్చు శరణాగతబో ధకృత్ _శరణ= ఇంటికి, ఆగత =వచ్చిననారికి, బోధక్ళత్ 

=(పకాళశముసువెయునదియు నై న; (శరణ = =రశక్షణమువకె, ఆగత=వచ్చినవారి 

“క్రి బోధకృత్ =జ్ఞా వమునిచ్చువాయ నై న్య) దీప పకాశః = దీపయయొక్కొ_[ష 

కాశము (దీషపకాశస్వ్యామి) అక్ర =ఇక్కొ_డ, భాతి=[ప్రనిద్ధపడు చున్నది (ప 

సిద్ధ పడుచున్నవా (డు . 

తె, మూండువత్తులతో నిండుకూనెతోను (పకాశించుచు, చీకటిని తొల 

“ఇంచి, యింటికివచ్చినవారికి "తెలియంబజుచు దీషపకాశ మువలె, డదేవతలయందుూ 

_పేమక'లిగి, అజ్ఞానము తొలయి శరణాగతు లెనవారికి జ్ఞానము కలిగించు 

.వీషపకాశ స్వామ్ (పశిద్ధపడుచున్నయతండు. 

క, (తిద భాకలితస్నేహ ను 

సదృళావలితభువ నాంధశేసంత ముసహారం 

బధిగమితా, శిత బో ధము 

నుదమున దీప సకాశశమూ ర్తి రహించున్. 

టి, అసన్భశ-_ ఆవలిత -భువన-అంధతీమ సవా రంబు = సాటి లేనిదె_చుట్టుకోం 

బడిన -లోక నముంనలి-కటిక చీకటిని వారించునది. 

ర్త ఫ*ౌనుః. ---క్చుతానుండు. లా 

“॥,దీషృప్రశాశ స సంజ్ఞా -దేవేఒసి సన్ను _తృమన్ఫుర జో 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స క్యేతిహాససహితము. 868 

ర్యాతి చర్శపతికూ లే నదీపజాతోల్లస్నదుచా నారా! 440 
ంం పొ 

అ. ఊఉ త్తమ-స్సురకోే= వెకిలేచిన అంధ కారముమొక్క (జేచిపోయిన ఆ 

కూన ముయొక్క్క్ల మేలైన - విజృింభణమయు కలవాడును ౫; తిచర-(పతికూ 

'లే= ర్మాతిలోతిరకుగు వారికి - ( రాక్షనులకు) - _ఎపుతికూలుడుక్కు న-దిప-జూరత._ 

. ఆల్ల సత్ _భుచా = దీప మునుండి- పుట్టిన ప్ర కాశించు--కాంతులు కలచాండు కా 

“నివాండు-(నదీపజాతా-ఉల్ల స దుకా = నదీపతియెన సమ్ముదుపు. తియగు లక్షీ ఇ ళ్ 
చేవియందు-అతిశయించు _పేమగలవాడుచై న, అఆన్మిక దే వే=ఈ దేవునియం 
దు, దీష ప్రకాశ సంజ్ఞా= దీప ప్రకాశకసంజ్ఞ, నఅర్హా =కేగినది కాదు, (నార్హా?= 

“తగినది కా దా?) 

తా. జ త్తమ్మపకాశముకలిగియు, అంధకార మతిశయించి; ర్మాతిలోతిరు 
గువారకిని ప్ర తినోపురద్వారమువంటివాండయ్యు రాక్షసులకు పంతికూలుండెై 
'“సవై్యశ్చర్వ్చసంపన్నురాలై నలక్మ్మ్ క్రి పీయుండయ్యు, దీపమువలన నెనపకా 

శములేని యీతేనియందు దీపపికాశుల నెడి పే రెట్టుతగును?[తగదా?) 

కే. చనున? దీప ప కాశ సఎశేజ్ఞ ను దలంప 
నీదృశో త్రము. జే యన + న్య్వాదృశో న్ 

డి య ఫీ న్ వాలి 

'గుణత ర్నాతిచర[ పతిశకూలుం డె న 
తా తానీ / యా 

దీపచొచితరుచి యెన $ చేవునందు. 
యి 

ఓ. నదీపబోచితరు చి= దీప మువలవ కలిగినవై యు కృములై న కాంతులు కల 

వాయు కానివాండు--నదీపతి జాత యైన లక్షీయందు యుకా పేక్ష కలవాడు. 

వ శ్వావసుః.__ పిశ్వావసువు.____ 

౫॥ మందనుతే మెనంభాణేః॥ 441 

వ. శేవుందమవుతీ! నీ వీచంద మనువదింపకుము +? 

వృ (పకటితదశావతా రే (పచురాజ్యాకలనభావితన్సుర ణే 

చీప(పకాశ నామ కశుమం విభానర్యుదితభీకివాశే॥ 42 

..అ. (పకటిత_దశా- అవతారే = ప్ఫ)సిద్ధపణుపంబడిన-ప త్రికలుగుట--దశే- 
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ఆవతారే=దశావతారములుకల వా.డె,ప౦) చుర-ఆజ్బ- ఆకలన- భా విత-స్సుర కోడా 

ఫి బలమైన- నేతి యొక్క___.(ఆజి= యుద్దముయొక క) కూడిక చేక - నిశ్చయిం 
కఈంబడిన - పశ సీకలవాడే -విఫావరి-ఉదెత - ఫీత్రివాశే = ర్మాతివలన ధా (విధ్యా 

ఆరి=ళ్నతులవలన - పుట్టిన.భయ మునుపోయగెట్టు వాం డైన, విభ =స్వామియందు, 

చీప పకాశనామ=దీప[పకాశుండనుపేరు, క్షమం= సమర్గమయు. 

తా. దశావతారములందును రాక్షసయువ్ల ములందును ప్రసిద్ద ఇదపడి , శతుథ 

య మనునదియే లేక చేయుచును, మంచివ త్తితోను మికిసాలి ఉరు (పకా 

శించి వీళటిభయ ము బేకచేయు నీస్వామియందు ఆదీపపకాళులనెడి పేరు 

సమర్థమైన దే. 

క, సుదఫఖావతరణకరణము 

విది తాజ్యాప్హ్క_రణసుశేవిస్సునణము రా 

(త్యుదిత భి యోద్ధరణ మగుట 

సదనులదీప(పకాశ $ సంజ్ఞ యు. జవదో P 

టి, సుద శాపతే రణకరణ ము=మంచివత్తులు కలిషయుండుటకు కారణమును- 

మంచి దశావతారములు చేయుటయును విదితాజ్యావిహ్యూరణ సువిస్స్పురణ- 

ము= ప్రసిద్ధ మైన నయికలుగుటెచేత పకా శించుటయు- -యుద్ధ కులు కలుగుటు 

యందు ప్రతావించుటయు, రా_త్యుదడిత భయోద్ధర ణము= _రా|శులయందు. కలి 

న...రాతులందు తిరుగ బుట్టైన రాక్షసులవలని భయమును బోంగొట్టుటు 

యును, అసటకా కలుగుట చేత, 

వేదాంత దేశికవర్హనము. 

వేదాంత బేళికులు---వీరు. కాంచీపురంబున తూప్పిల్బు_డియందు పడమ 

కులంబున పుండరీక పిక్షీతపా. తుండును, తోళాళాంబానం తార్యవర్యప్వుతుండు 

(శ్రీమ జ్వేంక కేశమఘుంటాంశ సంభూతుండు నై -నె నందున వేంక కుశాభి ధానుం 

డై, స్వమాతులుం డైన కిడాంబిఅస్పిళ్ళ-గార్లపలన పంచసంస్కారము లభించి, 

"ఊారివతనానే కాణాదపాణీనీయ షాతంజల్యాది శా స్తములును,. చతుస్సవ్నాస 



సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీకా తాత్స క్యేతివాససహితము, 865 

ద్రావిడ పబంధ తేద్వా ్యఖ్యానములును, వేదాంకరవాస్య చెశ్న్ళుదేస్మక్రమాడి 
వేదాంతేవి న్యలునుక్ లఫించి ; (శ్రీవాయ్మగీవ శ్రీరంగ రాజ ఈతపాణియో 

గ్య దులే తిరువారాధనమై, ఆవాయ[గీవోపాసవముతోను వెనతేయసాతా 
తా_రముతోను ఘటికాసనవాసకవని శోన్ముఖుం డె, కూప్పిల్నిళ్ల, వేంకటాచార్య 
వెంకటనాథ, , చ దాంతౌచార్య, వేదాంత్ చేశికలు ఆనునామాంత గములున్ను కవి 

తార్కికళ ంకదవ, కవివాదిగ జకంకీఠవ, భగవ దామానుజనీద్ధాంతనిర్థారణ సా 
ర్వభేములు అనువిరువ నామములును గలిగి కోవిల్క, పెరుమాళ్కోేవిల, తిరు 

మల, తిరునారాయణపురు, పురుపో పక్రమాది దెన్యవేశములను సేవించుచు, స్త 
సెవనో పేత చేతనోజ్డీవర చేతన సుండు నై "యుండిరి. 

వీరిస స్వ మలే స్థ శిష్యులు--కుము రానయ నాచార్య, కిడాంబినయనాచార్య, (బహ 

తర్మతజీయర్ , [(పఫొకరజీయన్ , వెదాంతాచార్యభ ట్టారక, ఎకశయభట్టారక్క 
కందాడఎంచాద , తిరుమలనల్లానుమొన లై నవార్లు. మణి అన్యమత స్థులుణా 

నుండి స్పమతొస్థులెన శిష్యులు-.._.అ ద్వైత సార్వ భౌమ, వివ్వజ్ఞనసార్వభౌామ్మ 

కాశీవానేశ్చరభ ట్టారక, సో మేశ్వరభట్రారకులు మొదలై నవారు. 

వీరు విర చించిన గంథములు_గీ తా పబంధ, ఆభయ(ప్రడాన, రవాస్య 

(తయ [దవిడోపనిష త్నారములును, అధికరణసారావళలియు_ త _త్త్వ్మతయ్య 

కంతుక, కుటికా పరిహాసగాధలును; స్నోత్క ఇతుక్లోకీ, గద్య తీయ మిా 

మాంసాఫాప్యుములును ; తత్త్వ, రవాస్యములపదవీ, మాత్భ్ళకలున్యు త త (డీ 

వీకా, విషయవాక్యదీపికలున్యు మజేత త్త వు రవాస్యముల నవనీత, రత్నావళు 

లును ; ర త్నాసలీవృాదయమును ; త రక్త షృత్రయ, రవాస్యతయచుళుకములున్ను 

న్యాయ, వారిదిన తిలకములును ; ; గతార్థసంగవ్కా సచ్చరిక సంగవ్యా పాంచ 

రా, రవాస్యరక్షులును ; ప్రణవాక్ళతి, పుణ్యకో, టా నందనిలయ విమాన 

వై భపములున్యు అంజలి వై భవమును  ఆదినాథ, జూన్నాథ, వేంక కుశ దీప 
ప్రకాశ, లకీనృసింవా క్రీరంగరాజ స్తవములున్కు అఫీత, మతి స్తవములునా 
పరమార్థ, డవాళీశ, గోదా, (శ్రీస్తుతులును; వేంకనేశ(ప్రపత్తి తియు; దశావతార 

వాయ: గీవసో త్రములును; అస్ట్రభుజ్క నృనింవ్కా సుదర్శునాస్ట్రక ములున్యు అచ్చు 
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తృ దయా శరణాగతి, సం్యపదానళశతకములును; వ్యూవాపంచక , న్యాసదళక 

ములును; న్యాస, గోపాలవింశే తులును; పరదరాజ్క్య గరుడపంచాశతులునుు యా 

తిరాజస పతియు, పాదుకాసవ్నాస, మోమాంసౌాపాదుకలును ; న్యాయ, సం. 

[పదాయ పరిశుద్ధులును ; సర్వార్థ సిద్ధియు; భగవద్ద్యానసౌపాన, పరమసపదసా 

పానములును ; వాక్య తీయ వివరణ, నిగమ పరిమళ; ఉపకారసంగవా, విరో' 

ధిపరివోర్క సారాసార, సారసంషేపరవాస్య, న్యాయని ద్ధాంజనములును) మణి 

కల్ణినుణ్ శిరుతాంబువ్యాఖ్యాన, వేదార్గ సారసం గహ వ్యాఖ్యానములును ; 

మజియు దృష్టినిరసను పరమతభ౦జన అదై ప్రత ఖండనములును, మణియు నసే 

కములును చేసీ, అందజునుక్ పఠనపాఠనముల చే (ప్రవార్ష పజచుచుండనవారు.. 

Xi నిరాప్య సానండమ్॥ | 448 

వ. అటు నిగూవించి యూసనందించి. 

వృ! (శీరంగేశ్వర శాసనా దధిగత | శుత్యంచలాచార్యక మ్ 
డాంతం యం కవివాదిదంతిహరి రిత్యార్యా వదంతి శీతా 

సర్వస్యామపి హంత తర్మ_సరణా స్వాతం త్యవమా సేదుషామ్. 

నుతామా సహి వేంక ేశకవిరా డ్య తావిరాసీ ద్దురుః1444 

అ. (శ్రీరం గళ్వర శాసనాత్ = (శ్రీరంగ నా నునియాజ్ఞ ఐలన, అధిగత_ శు 

త్యంచల -ఆచార్యకం=అపలంబిం చిన - వేదాంత ఆచార్యులనెడి పేరుగలవారునుు 

. చాంతం=జదాంతియ నెడ్ జి లేం్యదియత్వగుణము గలవారును, సర్వ స్యాం= సకల 

మైన, తర్క_సరణౌ=తర్క_శా స్తమార్షమందు, స్వాంతం(త్యం= స్వతంత్రతన్సు 

అసేదు షామపి=పొందినవారికిలూడుసు (తామా =ఇం[ దునివంటివారును, యం 

ఎపరిని, ఆర్యాః= పెద్దలు, కవివాదిెదంతిహారిః=కవులును (పతివాదులు నచెడి 

ఏనులంగులకు సింవాము ఇతి=అన్సి కీ తౌ=భూమియందుు, పదంతి=వెప్పుచు 

న్నారో, సః=లఅట్టి, గురుః=గురువు'లె న, వేంక కుళకవిరాట్ = జేంకరేశు 

లనెడి కవిరాజు అతే=ఇక్కు_డ, ఆవి రానీద్ధి=పుట్టిరికదా? వాంత= ఆహా ! 

ల కం (శీరంగనాథులసలన వేదాంతాచార్యులనియు, శిప్టులచత. తర్క... శా 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీ కా తాత్ప ర్వేతిహానసహీతేము. 867: 

స్త వే ర్రలలో (పధానులనియు కవివాదుల నెడి గజములకు సింవామనియు, పేరు: 

పొంది ఆచార్యులైన యీ వేంకకేశులనెడి కవిరాజు ఈ కాంచీపట్రణమంటె. 

అవతరించినవారు, 

ca దాంతుండుద్భవమైయిట౯ సకలస$ _త్తం(తస్ఫతం(తుండు, (శ్ 

కాంతుండ్రు౯్ దను నర్షు-డంచుజగతి౯+ గాంవీ,0పరథీ,౦ప వే? 

జాం తాచార్యత యాకావహించెంగవిరాశ జై ఆర్చి కుల్ వాదులకా 

దంతీం[ దంబులకుకామృ గేం దమగుటకా శదా౯ వేంక కేశ పథన్.. 

గ॥ జనా నుద్దిశ్య॥ 445. 

వ. జనుల నుద్దేశించి. 

వృ॥ ఛేడాభిదా విషయవాదాపత ద్దురుపపాదార్గ సాధక మదో 

త్పాదావహాద్భుత మఖాడాపగా న్యదవినో డాభిజాత భణితిః 

పాదారవిందనత భే డదాపనోద చతురోదారమాధథవగుణా 

సాదా భితుష్టఇహమాదాయవ భవతు వేదాంత దేశిక మణిః॥: 

అ. భేద... భణితిః__. భేద అఖిదా= భేదా భేదము లెన దై ్వ్ర₹ వ్వ్వైతముల 

యొక్క), వోద=వాదమునశై, ఆపతత్ =వచ్చుచున్న్య, దురుపపాద అర్థ = చెప్పల. 

గూడనియర్థములను సాధక= సాధించువారియొక్క, మదటి త్సాన= గర్వము 

ను నివారించుట కే, ఆవవా=| పవహించుటచేత, అద్భుత = ఆశ ర్యమైవు మఖాచ 

ఆపగాజ= దేవనదియైన గంగానదియొక్కా, స్యద = పగమువ లె, వినోద = విలాస. 

ముతో, అఖిజాత=పపెకీలేచిన, భణితిః = వాక్యములుగలవానై, పాదా...తు 

ష్టః-పాదారవింద = తనపాద పద్మములను, నతే = అ శయించినవారియొక్కు.. 

"ఖేద=కన్టములన్సు అపనోద =పోంగొట్టుటయందు,) చతుర=సమర్థ మైటా దార= 

అతిశయించిన, మాధపగుణ ఆస్వాద=భ గవద్దుణానుభవమందు, అభితుస్ట్రః= 

సంతోషించినవానరై న, చేదాంతదేశికమణేః = వేదాంతాచార్యులు, ఇవా = ఇ 
క్యా-ంచీపట్టణమందు, పఃజమికు, మోదాయ=సంతోపుమునకైై, భవతు. = 

అగుదురుగాక. 
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శా. ద్వైతాచ్చెతవిషయవాదములలో. దురుక్తార్హములు సాధించువారి 

గర్వామణంచుక్రై గంగావేగము గ లవాక్కు.లతోనుు స్వాశి్యతులకష్ట్ర యులను 

“తోొలంచుకై సమర్థములై న భగవద్దుణముల యనుసంధానములతోను సంతో 

_వించుచుండు ఆవేదాంతాచార్యులు మనలనుకొ సంతోష్షింపంజేయుదురుగాక-. 

సీ దై్యత మదై్వ్రత మా పాదించ్చువిషయ మై 

నింద్యార్థము లె యెసు 9 నిర్ణయించు 

వారలగర్వము శ ల్వారింప నద్భు తా 

వవా ముయి గంగా పశేవహమువిధము 

వేగమె మధురమై 1 వీనుల మా వాగారం 

బరంగి, పాదాంబుజశే పణతి. జేయు 

. వారలదుఃఖము + ల్యారింపంగా. చానె 

చాతుర్యమును గాంచి శ స భమించు 

"లే. మాధవాద్భుత గుణగ ణాశ స్వాదజనిత 

మోదభూయిష్టమాన సశమునం జెలంగి 

'చేవమణి. బోని వేదాంత చేశికనుణి 

మోకు మాకును మోదంబు + మోాజ నొసంగు, 

అపిచ..__.మజియు.__ 

వృ! నానామ్న్మాయపరి శమం కలయ తాంనా _స్ట్రేవశా _స్రేషుధీఇ 

సతోోరప ప్యనయో _స్పఠోా ర్నసులభా సావ్యాకుతా సాహితీ, 

అప్వేతాసు సతీవు నాస్తి వినయో నావారభ కితుమూా 

చాతుర్యస్పచ సాచసాచసచళా శ్చాలంబ్యఖేలంత్యముమ్ ఓ. 

అ. నానా ఆమ్నాయపరిశ మం = నానావిధములైన వేదములయం'ర 

"అధ్యయ నాదిక ప్టమును, కలయ తౌంజక లిగించుకొనుచున్న వారికి, కాస్తే సు షు 

. శాస్త స్త్రములందు, ధీః=జ్ఞానము నాస్ట్యేవ= = లేనేలేదు తయోఃజఆ, అనరాకా౭ చ. 
+ ఈడేదశాస్త్ర్రభ్యాసములయందలి సీవిశేషములు, సతో సోలీపీ = = ఉండి యంనక్ళ 

శ్ 
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సా=ల, అక్షతౌ= చెడని దైన సాహితీ = సాహీత్యము,ననులభాఫీ =లకించునడి 

కాదుకదా? ఏతా సు=ఇవిి సతీవ్యపి=ఊండియు; వినయః= అణ౦కుపు నాస్పీ = 

లేదు; ఆచార-భ _క్రి.క్షమా-చాతుర్యః=సత్సప_ర్హనము-భ క్తి -మాంతి_చతురత్య 

మునున= లేవు స చసాచసాచసచతొళ్ళ్చ=అది అది అది ఆదియుఅదియును, అముం 

=ఈవేదాంత్నా చార్యులను, ఆలంబ్య =అవలంబించి, 'ఖేలంతి=(కీడించుచున్న వి. 

తా. అనేకులు వేదవే త్తలయ్యును శాస్త్ర జ్ఞలుకాకయు, వేదళా సంజాభ 

యజ్ఞ లయ్యును సాహిత్యపరులు "కాకయు, సాహీత్యముతోడను వేదళా స్త 

జ్ఞ లయ్యును వినయా చార భ క్ మంతి చాతుదీగుణములు 'లేకయున్న్నారు. 

వీరో ఆగుణముల న్నియు. గలిగి లోకో త్రరులై యున్న వారు. 

అపీిచ:.___మజియు..___ 

ఉ. జాను వేదవేదులకు F శా స్త్రపర్నిశమ యుండ, దుండినకా 
గాన నమిోహ సాహితియుణేగల్లదు, కరన సద్వినీతిరొరా థి 

మానుగ నుండ, దుండ వసీమానసమా చరణానురాగభా 
గా,నుప నముకుమా,కుమతేశీలన్ని యు, నాగురునందుంగందనూ 

దానిని దాని దాని మజీ+దానిని దానిని చాని చానినే, 

టి. జాను? కొ =మనోజ్ఞ ముగ, సమివాక్ =మంచికోర్కెతో, సమాచరణ 
మ=సదాచారము అనురాగభాగము=(పేమతోడిభ కి, అనుపమక్షమ=సా 
టెలేనియోర్చు, క్ష మతే= సమర్థత. (పంచపాడియుత్పలమా లావ్ఫ త్రము.) 

హాయీ వవర నము, 
లో £3 

తురగము ఖ దేవుడు సాయ గీవుండు-మధుకై టభ రాక్షసులు వేదములను 
అపవారించికొనిపోయి పాతాళమున అణందివేయలా, యోగనిదలోనుండిన 
విస్థుమా ర్తి (బవ పార్థ నచ మేలుకొని మనువ్యశరీరమ తో వాయగివషము 
తోను (గుజ్జు పుమొగముతోను) పచ్చి ఆవేదములను చెచ్చియి చ్చెను. మజటోొక 
ప్పుడు ఈ వేదముల నపవారించుకొనిపోయి సమ్ముదములో దాంచివేసిన సోమ 

లే కాస జ శ సురుని మత్స్య్యావతారమై సంవారించి ఆవేదములు దెచ్చి (బహ్మకిచ్చెను. 

24 
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కిం బహునా._._వి శేవమేల ?__ 
వృ॥ అర్వంత మా స్వే త ముపాస్య దేవం 

గర్వం తమోజం కుద్భశాం (పశాంతమ్ 

కుర్వంత మేకం గురు మంత రేణ 
గుర్వంత రం కో౭ఒ(తగుణీ వృణీతే, . 448 

ఆస్యే=ముఖమందు, అర్వంత౦జ= =అశ్వరూపులడెన, తం చేసంజఆ వాయ గ్ల్ 
వస్వామిని, జాపాస్య = నేవించి, కున్ఫశాం=కుదృష్టులెన దుర్వాదులయొ 

క్కు, త మోజం= అజ్ఞాన మువలనం గలిగిన, గర్వం = =గరగ(మున్కు (పశాంతేం-ఆణం 

శినదానియగా, కర్వంతం= వేయు మన్న, గురుం=వేదాం తాచా ర్యులను ఏకం 
అంత రేణ= ఒకరినిదప్ప్కగురు అంతరంజ వేజు ఆచార్యుని, గుణీ= గుణవంతు (శ్మ్కు 

కః=ఎవ(డు అ త్ర=ఇక్క_డ, సృణీ తే= =అంగీకరించుచున్నా (డు? 
తా. హయ సవోపాసక లై దుర్వాదుల గర్భ మణందచుండు. నీవేదాం 

తాచార్ను ల వేగాక, మచి వేజోకని గుణపంతుం డంగీకరింపండు. 

"తే. తురగముఖ చేవు సముపాస * పరలణంేని 
కుత్చితుల త మోజపుగర్వ $ ముత్పహించి 

_ తెరలిచిన గురు విడిచి వే తొరుని గసకుని 
'గుణియు నగువా(డు నేవాండు $ గొని వరించు. 

కనా నుః --కృళానువు. టా 

Xi వయస్యమా స్తవంవద? య దేతత్స మోవలంబనత;ః పహోొంతర 

స్వీకార ఏవ వర ఇతి మే(పతిభాతి। - 449 
వ చెలిమి కాయా | పలుక కుమిట్లు P అట్లు 'వేటొరునిగురుని వరి 
యింప గాదను నుర్కటకికో రన్య్రాయసిద్ధ మెనపక్షం బనలం 

 వించుటకరాకు “ కష్టంకర ” అని మారుకికోర న్యాయ సిద్ద 
మైన పక్షంబు నవలంబించుట యీ మేలని తోం చుచున్న యది. 
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టి. కోంతి యెక్కడ ఎగురుచున్నన్ను చానింబట్టుకొని దానివీల్లయే పాలు 

.(తాంగును. పీల్లి తేనపిల్లను నాకుచునుండియే దానికిపాలి చ్చి పెంచుచుంథున్కు 

ఇట్లు తల్లియే పిల్లకు పాలు _తౌాగించునట్టు మనము భగవచే సభూతులమై త్ర 
తృణముననే యుండువారము. - 

తథాహీ.-.-అది సరే, 

వృ! యస్మి౯ాపవే=._స్తిమోమ్ గురుణి లఘునివా సాధనేఒప్య 
(పయు కే! శాఘూహేతు శృం మార్గ వ్యయక రయజనాద్య [గ్య 
కర్మ్శపహోాణమ్ | తంహాంతో వేక్యుపతుం [శయతి జగతి కః 
'కామ్యు వేదో కక రా | నుష్టానా వశ్యకత్వ[ వకటనక ఠినం వేద 
చూడార్య మార్లమ్॥ 450 

అ. యసిక్ పక్నే=ఏపశ్షమందు, గురుణి=మవా ల్తై నది-గాని లఘునివా= 
అల్బమైనదిగాన్సి సాధ నే=ఉపకరణమైనకర్శ, అ్యపయుశేపి=జ పయోగింపలు 
డనిదై నను శ్లాయాహేతుః=శ్లాఘీంచుటకు కారణమైన, మోక్షః =మోక్షయ్ము 
అ స్లీ=కలదో; (శ మ-అస్థవ్యయ-క ర -యజనాది-అగ్యకర్శ- పహాణం = ఆయా 

సమును - (ద్రవ్యనాశమునుక్ - - చేయునట్టి - యజ్ఞాదులై న - _చావాణకర్మల 
యొక్క - పరిత్యాగముగల దైన, తం పక్షం=అట్టి తెంగల వారిపక్ష మును ఊడే 

త్య =విడిచి, కామ్యు- వేదో కృ-కర్శ-అనుస్టాన - అవశ్య కత(-| పకటన-_ కఠినం= 

కామ్యములై, వేదో క్రములై నయజ్ఞాదికర లను - అనుస్థ్రించుటయే - ఆవశ్యక 

చుగుటను - (పకటించుటయందు - దువ్కు_రమెన, వేదచూడార్య - మార్గం=చే 

దాం 'తాఛా ర్యులయొక్క-పత్షమును, జగతి =లోకమందు, క8=ఎపవండు, (శ 

యతి=ఆ(శయించుచున్నాండు? వాంతే=అయో్యో | 

తా. తాను తెంగలపక్షమున ముముకీంలై అల్బానల్బములై న మోక్ష సాధన 
ములలో "నేదిమైనం జేయకయ్ే, యజ్ఞాదికర్శ లను గూడ విడిచి; కామ్యుకర్మల 
ననుష్టించుకే ఆవశ్యక మని ప్రకటించు వీరివడగలపక్షమవలంబించు వా డెవడు? 

శా, ఏదానిం గాొనిమోాకు మొందు(బురుషుంశ డేసాధనం బేని యా 



879  విశ్వగుణాదర్శము 

పాదింపంబడ కట్టిపశతుమునకుం శ బతయూంతరం బెక్కుడే?, 

వేదో కృంబదియైన. గామ్యుమగుటకా వే దాంతవ ర్యాగ వినా 

న్లాఢీనం బగుక స్థక ర్మయెవ. డీశీహం జేయు,నూహీంపుమా? 

ఏిశాషవనుః._ ఏశావసును. 

౫॥ నిరాపణనిపుణోవిభ వాలా కథ మేవం కథయతి॥ - 451 

వ. కృశానూ ! నీవు నిరూపించు నిమి_త్తమున నిపుణుండవే యొ. 

నను; ఎటుల నీ వీవేదాంత బేశికుల గుతించి నుతించు. 

చున్నావు? 

వృ! వేదాంతాగ్ధ విశోధితం హిత పథం వ్యాధూయసాధూచితమ్: 

చాపల్యాదనురుంధ లే తదితరం పంథాన మంభానరాః 

ఇష్టం భతుయ కాంత యాచవిహశే త్యేవం (పియాలాపినమ్. 

రోగార్యాశ్చపలాస్తు వంతి నతు తం యఃపభథ్య వాదీభిషక్॥ 

అ. అంధాః= తెలిబిలేక (గుడ్డివానై న, నరాః=మనుష్యులు, సాధూచితం= 

సత్చురుషులకు యోగ్యమై, వేదాం తాగా విశ ధితం= వేదాం శార్భ మలందు పరిశో” 

ధింపంబడిన, హితపథం = హీతమైనమార్హమును, వ్యాధూయ = విడిచి, చాప. 

ల్యాత్ =చపలగుణము చేత, తత్ ఇతరం=దానికం కు వే-టన, పంథానం=మార్ష, 

మును అనురుంధ తే=అనుసరించుచున్నారు. చపలాః=చంచలగుణముగలవారై,. 

రో-గారాః= వ్యాధిచేత పీడితులై నవారు, ఇష్టం=ఇష్టమైనడానిన్సి భక్షయః= 

ఛభక్షీంచుము? కాంతేయాచ= స్తీ తోంహాడ, వివార= వివారించుము? ఇతిఏపం = 

అనియిట్లు, (పీయఆలావీనం= (పీియములాడువానిని, స్తుషంతి=వాగడుచున్నాా 

రు. యః=ఎవండు, పథ్యవాదీ= పథ్యము నే ెప్పునట్టివాండైన, భివక్ =వై 

ద్యుండో? తంతు=వానినో, న స్తువంతి = పొగడరు. 

తా. వ్యాధిగ స్తులు చపలగుణముగలిగి కావలసినది తిను? కాంత తోవివా- 

రించు? అని ె ప్పెడువానిని పొగడుకొనుచు, అదివద్దు ఇదిపద్దు అని పథ్యముం. 

'డుమని సాడు వైద్యునైను పొగడుకొనరు. అళ్టే శతెలివిలేనివారు చేదాం 



ధ సటెప్పణాంధ్ర పద్య టీ కా తాత్స ర్వేతిహాససహీత ము, 878 

తార్థయులం చేర్పజుపంబకిన సవ్శార్షము వదిలి, చపలగుణ ముతో వేఅుమార్ష్ము 

నవలంబించుచున్నారు.. 

తే. వేదచూడార్థశోధితా $ వితధపభము 

విడిచి పరకీయపథమునె $ పడయువారు 
'_శోరినవె కొను? మెనయుము శ దార ననెడు 
_' వైద్యువకె కూర్తు, కూర్తురె? 1 వెద్యు నితరు. 

కించ... మజియు. ___ 

వృ॥ఆనమ్నా యమాౌళిగురుణా కరుణాక' రేణ 

నా వాతేరివ్యుత య దవా భవాస్టినావా 

అజ్ఞాత భ క్తి కి జగ ద(శుకసచ్చర్నిలేమ్ 

అజ్ఞాత శాస్త్ర మభవివ్యు దనై దికంచ॥ 458 

::అ. భవాబ్దినావా=సంసారసయుదమునకు ఓడవంటివా నె, కరుకాక రేణ= 
దయానిధియైన, ఆమ్నాయమౌళి గురుణా=వేదాం తాచార్యుల చేత, ఇహా=-ఈలో 

కమందు, నఅవాత రిహస్యతయది= అవతరింపయడ (గలది యైనయెడల, జగత్ = 

-ఈలోేకము, ఆజ్జాతభ క్తి = తెలియంబడనిభ క్రి గలదియంకు, అ శుతసచ్చరితేం= 

'వినంబడని మంచినడవడగలదియు, అజ్ఞాకశా _స్త్రం=తెలియంబడని శాస్త్రము 
కలదియు, అవైదికంచ=వై దిక్ కర్గాచరణమయు లేనిదియునుగా అభ విష్యత్ = 
కాగలదు. 

తౌ. కరుకానిధియె సంసార సము ద మును తరింపంజేయు నీవేదాంతాచా 

శ్యులే యీలోకమం దవతరింపకపోయిళేన్సి యీలోక మే భ కిహీనమై సక్స 
"వర్తనము శా స్త్రక్షానము వె దికచింతయును లేనిదై పోవును, 

"తే. అవన్ని శుతిశికోగురు. డిటు $ లవతెరింపం 
డాయెనే౯ కుతి (శుకసంపీదాయభ కు 

లలవరించుట జగమున + కకట యెటు? భ 
వాంబుధి తడించుట యెటు ? లేశ కతనికరుణ 



శ్రీ74 విశ (గుణాద ర ము 

పునరాలోచ్య.__.మజుల నాలోచించి._ 

౫॥ అన్యఖలు నిగమమాళిగురో రశేవవిద్యాసము[ద తల స్పర్శి 
త్య దధు నాత నవిబుధ వ్యూహనమభివ్యాహారో నోచితః॥454ఉ . 

వ. ఈ వేదాంత దేకికు లను వీరికి గల య శేషవిద్యా విశేష 

సము[దమందలి తలస్పర్శిత్వమువలన నిప్పటిశిస్టసమన్షీతో 
సమముగ. జేర్చి చెప్పుట యొప్పియుండదు కడా? 

కిం చ..___వముజియు;.___ 

న్లో నిశమయతి యః కిల డ్భశా 

నిశామయత్యం(ఘిణాచ యో విశ్వమే 

గజతురగాచ ముఖే యా లే 

స్పహ వేదాంత బేశికో గణ్యః! 4ర్క్ 

అ. యః=ఎవండు దృశా=కంటి చేత, విశ్వ౦= (ప్రపంచమును, నిశమయితి = 

వినుచున్నాండో; య;ః=ఎవండు, అంఘీణాచ=కాలితోను, నిశామయతి =చూ- 

చుచున్నా (డో; యకౌ=ఎవరు, ముఖే=మొగమందు, గజతురగౌచ = ఏనుంగు 

గుజ్తిములునున్న వో; తె స్పవా=వారితోంహాడ, వేదాంత దేశిక=వేదాం తౌాచా' 

ళ్యులుు గణ్య్యః = ఎంచందగినవారు. 

తా. కన్నులే చెవులుగాగల ఆదిశేషునితోనుు కాలను గన్ను గల గాత 

మునితోను ఏనుగు మొగమె తనమొగముగాం గల వి ఘ్నేశ్వరునితోను, గుజ 

ముమొగమె తనవొుగముగాం గల వాయ గీవునితోను సమముగా ఈవేదాంతా 

చార్యులు నెన్న ౯దగియున్న వారు. 

క. కనుంగొనలను వినునతేం, డడు 

గున గను(గొనియొడునత(డును $ గుజ్రపు మొగముం 

గన నేనుుగుమొగముం గలి 

* గినవారును'బోల నితండు $ గేవలుం డగునే?ి 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకాతాత్ప శ్యేతిహాససహిత ము, 875 

టి. ఇట వీరితో పోలెడివారు వరుసగ శేవగాతమవాయ (గీవగజాననులు. 

దృశా నిశమయతి=కంటితో వినుచున్న వా౭శు. 

ఆదిశేషుండు--- ఇతండు కదూకళ్యప (బవ్మాల (పథమప్యతు.డె అనేక 

దివ్య కే త్రయులందు తపస్సుచేసి (వాను (పార్థించి అతనిే అతిశ క్తినిపాంది 

చేయిపడిగలతో భూభారమును వహించుచు గరుడునిన్నేహించుచు విష్ణువునకు 

శయనాసనాడి రూపములతో పరివద్దణ్యపధానుం డై చతంశ్ళివసులై న సకల 
కధ సర్పములకును రాజాధిరాజై యుండువతండు. 

అంఘిణా నిశామయతి = కాలితో చూచుచున్న వాడు. -_-- 

గాతమర్షి — ర్9ి పృత్తయు కింద చూడుము? 

ము ఫేగజః=మొగనముందు ఏనుగుమొగమ్హాసము కల వాయడు. 

వి ఘ్నేశ్వరుండు---- ఇతండు షార్వతీశ్వరుల (పథమపు.తుండై తన్ను 

కాలుచునారికి విఘ్నములు కలుగకుండంజేయుచు, దక్షయజ్ఞ ధ్వంసమున తనత 

మ్లుండెన వీరభదునిచేత తనతల నజకంబడి, ఈశ్వరునియాజ్ఞ చత ఏనుంగు 

తల నంటించి (బతికింపంబడి ; గజముఖుండు, ఏకదంతుడు, విఘ్నేశ్వరుడు, 

కెనాయకుండు లంబోదరుడు, హేరంబుండు, మోదుకవా స్తుడు, మూవక 

వాహనుండు అను నిట్టిపేళ్ళతో (పచురపడుచు; కుమారస్వామికి అన్నయొ 
తండికి (పమ థగణపధానుడై యున్న యతే(డు. 

మ కేతురగ౩ = మొగమందు గుబ్బ మమొగమురూపము కలవాడు. 

వాయ గీవుండు--- 405 వృ త్తమ్ము(క్రిందం జూడు? 

విచింత్య.._ ఆలోచించి.___ 

వృ॥ గంభీరశ బైన విశాలమోావా 

దశాపిశాచ [గహమోచనేన 

ఘంటా హే ర్వేంకట నాథరూపా 

కల్యాణ ముల్లానసయతి (శుతీనామ్॥ 456 
అ. హరేః=వేంక కేశ్వరునియొక్క, వేంకటనాభరాపా=వేదాం తాచార్య 

రూపమైన) భుంటా=గంట్క, విశాల-మోవాదకా-వీశాచగవా-మోచ నేన = విశే 
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స మైన-అజ్ఞైనవక అ నెడు-పిశాదము పట్టుటను - విమపించునదిమైన, గంఖీర 

శబేన=గంఫీరమైన శజ్జ ముతో- వ్యాఖ్యారూపవాక్కుతో,, (శుతీనాం = చెవు 

లకు - వేద ములకు, కల్య్యాణం=శు భ మును- శుభార్థ యును జల్లా సయతి=ఊర్లి సింప6 

జేయుచున్న ది. 

తా. ఈవేదాం తాచార్యరూపమైన వంకటచనాభుని భుంటాఘోనము వీశా 

చమునువ లె అజ్ఞానమును బోంగొట్టి, తేన గంఖీరమైనధ్వని చేతవ ఖె వ్యాఖ్యావా 
క్క్టు-చేత చెవులకుపలె వేదములకుక్ ఉల్లాసము కలిగించుచున్నయది. 

క. 'పేంకటనాథునిఘుంటయొ 

'వంకటనాథార్యరాప $ విపరిణతేం బె 

రొంకక మోవాపిశాచభ 

యంకరగం ఫీరశ బ్ల ఫ మె మై తేగుశుతులన్. 

పున స్పచమత్కారమ్. 

న్లో; వెదాం తాచార్యశబ్లోఒని౯ వేదాంత స్థాపనేకు మః 

ఇమం వివేకం కుర్భంతో దాంతాచార్యించ తం విదుః 457 
అ. అసి = ఈలోకమందు ౩ వేదాం తాచార్యశ బ్దః=వేదాం తాచార్యు లను 

నామపదము, వెదాంతేస్టాప చ్చే = వేదాంతార్థయులను స్థ సావీంచుటయందుు 

తమః =సమర్థ మైనది; వమఐ ఈ, వివేకం=పిచారమును (ఈపదరును, వివే 

కం=విడిచినవే అక్షరముకలదానిలగ్యా కుర్వంతిః=చెయువార్వు తేం=ఆవేదాం 

ఆచార్యులను దాంతో ఆచార్యంచ - దాంకే = = ఇం(దియ నిగవాము గల 

వారికి, ఆచార్యం= ఆచార్వుని-గాను, విదుః= తెలిసి సికొనుచున్నా రు. 

తా. ఈవేదాంతాచార్యు అనుతిరునామను వేదాం తార్థస్థాపకులని "తెలిపిం 
చియు వే అక్షరమును విడిపించుననెడి వీ వేకప దార్థ మును దెలిసికొన్న వారు 
వారికిగల దాం తాచార్యు లను బరు దునామమునుగూడ తెలిసికొనుచున్నారు. 

క, _వేదాంతాచార్యు లనకా 

లా. వేదాంత స్థాపన౯ ఏ § వేకము నిజమే 
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యోోాదానకా వింత యవు సు 

నే దాంతాచాక్యులన ఏ $ వేకము. దగుటన్. 

ట్. వివేకము=వివేచనాళ కి విశేషమైన “వే” యమనక్షరముకలది యగు 
“జు, (2) విగతమైశ' వే” యనున క్ష రము కలదియగవట యు. 

ల గనుః, ---క్చ శానువు. యా 

గ॥ కథంనాను (దుహిణ గృహిణీ చికురనికురంబచుంబి చంపక కు 
సుమసుకుమారత రాః కవికథకకంఠీకంవ గురోరి నరో2 పి దుస్త 
ర|ప_స్పరోదర నిమ్టురబంహిష్ట సాసూయహృదయని క్ఫే దాయ 
జాయంతే! &రశ 

వ. .సరస్వతీసతీ చికుర నికరాంచత్యాం౦చనకుసును నుకుమార 
_ తరంబులగు నీకొవి కథక కంఠిరవగురువు భావణంబు లాభీవ 

ఇపాపాణోపమేయ సాసూయదుర్ణ దయ హృనయని ల్ఫేద 
నిర్భర (పభ వ౦బులు నగును, 

విశ్యావసుః. —-వి శ్వావనువు. న 

౫॥ నఖే! (శుణుకావత్ ॥ 

వ. చెలీికాండా ! వినుమా? 

వృ॥ వే దాంతార్యగిరః| పసూూనమృద నూ మోదందథానస్స తావ్ 

(పొఢ(గావకరోరకా ణ్యపి పరం భిందంతి వృాంది డ్విపామ్ | 

నందా ద్యార్యజనాభినందిత మృదుస్పర్శోఇఒపి పాదో వారే 

ప్రక శకటాసురేతు శతకోట్యాకారమాగాన్న కిమ్॥ 459 

అ. (పసూనమృదవః= వూవులవలె మె త్తనివై, మోదం=సంతోవమును 

సతాం=సత్చురుషులకు దధానాః=చేయునవిధమైన, వేదాం తార్యగిరః=వేదాం 

తాచార వాక్కులు, (పౌఢ (గావ. కఠోర కాణ్యపి=గొప్పరాలవలె- -కఠినము _లెన 

వియంనుద్ని సా ం=విరుద్ధులయొక ,_,బ్బూోందిన్ఫాదయములన్ఫు పరం=మిక్కి-లీ 
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కెందంతి= భేదించుచున్నవి; నందాది-ఆర్యజన-అభినందితే_మృదుస్పర్శః అపి= 

నందగోపులు మొదలై న-పూజ్యులె నవారిచేత-సంతోషింపంబడినదె - మెత్హేనెన 

సంస్పర్శమయుక'లదియైనను, వారేః పాదః=ఆ శ్రీకృష్ణునిపాదము దు క్నే దే= భెదింప 

శక్యముకాని, శకటాసుశేతు=శ క టాసురునియందో, శతకోటి-ఆకారం=వ[ జూ. 

యుధముయొక్క_-సృరూపమును, నఅగాత్ కిం=పొందలేదా? 

తౌ. నందగోపాదుల కానందకరమై అతిమృదు వై న (శీ బాలకృష్ణుని పా 

దము శకటాసురునివివయమై వ్య జాయుధమువలె నై నట్టు; ఈవేదాం తాచా' 

ర్యుల (శీసూ క్లులు అతిమృదువు లై నను, అతికఠినములై న గుం(డాలఐలె పర 

మతేస్థులవృాదయ ములను 'భేదించుచున్నవిక దా? 

మ. కవికంఠీర వగీర్వ రాలు, మృుదులశ$ఖ్యాత పసూనోత గారా 

క [౨ | న అభ అభ 

లవనిక్ దుష్టిక రాలు, నిష్టుకంతరా 3 లై క ద్విపద్గ ృద్ద్రువ. 

న్నివహాోోద్యడ్భిదురాలురాజిలవె?ి&్' $౯ బలకృష్ణాం(ఘీప 

ల్లవముల్ శె శవమండె తచ్చక టభ్ళోదలోదిభిద్య(జ మె. 

టి, ద్విషత్ -వాత్ -దువత్ _ సివవా-ఊద్యత్ - ఫిదు రాలు=ళ(తులయొ 

కా-హృదయముల నెడి గుం (డాలయొక్క్ల - సమావామునక - లేచుచున్న -. 

వజాయుధథములై న. 

౫! పున స్న| పారన నుంజలీం బడ్షా!॥ 460 
పున స్పటూ్ట్ ౦ బుద్ధ్వా 

వ. మణిల (బార్భనావూర్వక ముగ {చాంజలీయు బంధించి. 

ఇ a << 4 ™5 

వృ! ద ర్పావష్టకుదృష్ట దుష్టసమయో త్పాదాయ భే దాంకొర్ 

చ్భేదాయ (పబలే కలావవి జయో త్పౌాదాయవేదాధ్వనః 

(శీమల్ల తృణ పశు రతుక బుభామోదాయ పాపాటవీ 

_. చ్యేదాయార్థిమరు త్తరుర్విజయ తే వే దాంతవిద్యాగురుః॥461 
@ ఆ 

అ. దర్ప-ఆవివ్న-కుదృష్వి-దుష్త-సమయ - ఉ తృాదాయ=గర్వము చేత-ఆవే ర్చ-ఆవిష్ట-కుదృష్టి-దుష్ట్ర ్ 
శెంపంబడినవారై న - దురఖ్మిపాయములయొక్క - దుష్టమైన-నిష్క్యర్మ సిద్దాంత 

 మును-తో లగాంచుటకును, ' భేద-అంకుర-ఉ ద్బేదాయ= దై ప్రల వాదముయొక్ము.- 
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ఆరంభమును-ఎ త్తీవేయుటకును, క లొ=కలియుగము, (పబలేవి=|పబలమైయుం 
డియు; వేదాధ్వనః= వేదమార్ల మునకు, జయ-డా తా దాయ=జయమును-క లిగిం 
చుటకును, (శ్రీమత్ -లక్మణపక్ష-రక్ష క-బుధ-ఆమోదాయ= సంపద్యు కమెన-రా 
మానుజీయమత్ మునకు _ స్టాపకులై న-సత్చురుషులను - సంతో వపజుచుటకోను 
పాప-అటవీ _ వేదాయ=పాపములనెడి _ అడవిని - ఛేదించుటకును, అర్థ -మరు 
_క్తరుః=కోరువారికి. కల్పవృక్ష మైన, వేదాంతవిద్యాగురుః = వేదాంతవిద్యాచా' 
రులు, విజయ లే=జయోత్కృష్టు లగుచున్నా రు. 

తా, గర్వితులై న మ'తాంతరుల నిద్ధాంతములను, మత్ మత్ వాదములన్సు. - 
సకలదోహములనుక్ వారించుచు; వేదమారగ్దములకు విజయమును, విశిష్టైద్వెత' 
రామానుజ మతస్థాపకులకు సంతోషమును కల్చ్బవృక్షమువలె కలిగించుచుక 
ఈవేదాం తాచార్యులు సరొ్వ్వీత్కృష్టులు గా నున్న వారు. 

సీ దర్ప మావేశించు శ దర్శ'నేతరులయు 
సముదయసమయమను $ సనుయ జేయ 

భేద మా తద్ద (యర వాదివాదము సము 
డ్భెద మద్వాయముగ, 9 బృథివి. చేయం 

గలియుగమందును $ గలయంగ నామ్నాయ 
పథమునకు జయంబు శీ పదిలపజుప 

రామానుజీయ మై +) రమణీయ మైనట్లి 
సత్పం[పదాయము * సఫలపజుప 

తే. ధర దురాపపాప వనులం + ద్వర దహింప 
. వీనతజన తాభిలావ. లాశేవివ్మరింప 
సౌరరాజమహీజముశ నరణ ధరణి 

చేజరిల్లైను వేదాంత చేరిక మణి. 
ఇ. (శ్రీమల్ల తృణ పక్షము = (శీ రామానుజీయమతము __ ఇది చైె్వెతా 

చై (తేముతములకంశు విశిష్టమై విశిష్టాదె వ్రతేముత మనంబడును. (అనయా) 



“$80 విశ పగుణాదర్శము 

ఈలక్ష్మ ణమునిపక్షమున 'తెంగల వై న్నవమకము- జాతిభేదము లేక, వీతరాగు లె 

“భగవద్విషయమున (ప్రపత్తి త్తింస్టుతెన (పపన్నులు తమతమ ఆత్మ యాత -ఈ 

శరాధీనమే, చేహయాత కర్తాఫీనమె అనియు నిశ ఎయించుకొని, ఉపాయాం 
. యుభో గ తరమువిడిచ్చి ఉశే పయమైన భగవ వ్యఠ్కె_ంకర్యుము చే అన్వయించుచు (హ్హ 

సంహిత మొన (చావిడ వేదాధ్యయనముతోను ద్యయానుసంధానముతోను 
' ఆచార్య నియమన (ప్రకారము సదాచారమున చే కాలక్షేపము "చేయంబడుచుం 
డెడి విళిపూచె వ్రతేమతేము. 

ఈవిశిస్టైదె్వెతము.--నిత్యనిరవద్య నిరవయవ నిర్వికార అజడానందాణు 

రూప జ్ఞానాశయమై ఈశ్వరునకె శేషమె యుుడువటి నిత్వము కబదాత క, gr ఓ ర్లు య లు భ్ యథ. 

మై ఆత్త వాచ్వమైనచిత్తును, సక్యసంపన్నమె నిత్యమై జా నారంనమయమై శేష 

“అము భగ వది చ్చ్భామ్మాత్మపకారమై యు౨జియు జడమై (పకృ త్యావెచతుర్వింశ త్రి 

'తత్యమయ.మై మ కా దొదివి కారములం గలిగించుచు శరీరయాపమునై యుండునట్తి 

పంచభూ తాత్త్మక మై అనాత్మ వాచ్యమైన అచిక్తుకు, నిఖిల హేయ ప్రత్యనీకానంత 
మా చె వ్ వ్ జ్ ~ న ద ఆహ, కి 9. క్ర: జ్ఞ నానందై క స్వరూపుండె కల్యాణగుణపరిపూర్దుం డే సృష్టి స్థతిలయ “ర్హయం 

'భర్త్రయు భే కయు (శీభూనీళాధిపతియు పరవ్య్యూళావిభ వాంక ర్యామ్యర్చావ 

తారుండు నె పరమాత్రే కృవాచ్య _మైనఈశ్వరుండును , అనెను (తివిధక్సులతో 

"థిశిష్టమెన ఆచదె దై పతము. ఇదియొ _ - పళ స్వ రాములు రామానుజులు మొనలైన 

పూర్వాచార్యుల సమ్హకే మైన మతము. 

నృసింహ స్వామివర్ణనము, 

(నరహరిః= నరసింహాస్వామి. 80 వ వృత్త త్తమ్ముపెగ ఇతిహాసము.) 

Xi ఇత్యన్వతో దృష్టిం విన్యస్య | చాంజలిస్సకా॥ 462 

వ. అని యన్యాశ కుం దృష్టివిన్యానముం జేసి యంజలియుం కేసి, 

వల గభీకతర వేగవతీపకిర 

కామా వభఘ్న దుహి స్గుర(భ్రు రివావత్రీ క్, 



సటిప్పణాంధ పద్య టీకా తాత్సక్యేతిహానసహితము. 881. 

కామాదివై రిగణ ముల్చ్బణ మస్మదీయం 

నామాసినా నరహరిః కవలీకరోతు। | 468" 

అ. అను దుహీ =పాపనాశకమైన, గ ఫీరతరచేగజతీ (పతీరభూమా = అతి. 

గంభీరమైన వేగవతీనడియొక్కు. గట్టుభామియందు, |శ్రీమాక్ =సంపద్యు కుండా 

లక్కీ స హితుడ డు సుర్బటదుః ఇవ= కల్పవృక్షమువ లె, అవతీర్ష ర్ = అవతరించిన. . 

నరహరిః నరసి సెంవాస్వామి, 'నామఠఅనినాజతనతి రునామ మనుఖడ్దము లేత, ఊ 

ల్బణం=మిజీయున్న, అస దీయం=నాదిమైన, కామ ఆదివైరిగణం=కాను 

ము మొదలై న శత్రుసమావామును, కవలీకరోతు=మింగివేయును గాక. 

తా. సకలపాపనాశని యైన యావేగవతీ తీరమందు కబబ్పవృతృమువలె: 

అవతరించి యుండు ఛా శ్రీనరసి ంవాస్యామి నాకాను క్రోధాది యరివడ్యర్లమును, 

తన నామస్త రణమా[తమున నే | మింగివేయునుూగాక. 

"తే. వేగవతితీరధారుణి * విబుధభారు 

ణీరుహమురీతి నవతీర్షుం $ జై రహించె 

" నాదుకావాదిరిపుల “'నశనారసిందుం 

జాత, నామాని గావమాసి ? నంటంగొట్టు. 

టి. ఆత్త్మనామ-అసిక్ =తేననామ మనుఖడ్డము చేత, 'కామానీక- = ఈకా 

మాని (గామమందు. 

గ॥ తతోన్యత శృము ర్నిపీ,ప్య ప్రాంజలి న్నా] - 464. 

వ. దానికన్న నన్యదిశను దనడ్భశను నిలిపి యంజలియు సలిపి. 

వైకుంఠప్పెరుమాళీ వర్ణనము. 

(పూర్వకాలమున ధర ర(పపర్త రనుర్యడైన విరోచనవుహారాజు తనకు ఫుతో 

తృత్తి తి నిమి త్రమై కై లాసనాథు నారాధించి యతనియనుజ్ఞ చేత ఈకాం-వీఫు 

'"హ్రమున విష్ణువునుధ్యానించి యం దావిమ్లు పీతిగ అశ్వ మేధయజ్ఞ ముచేసి ఆవిస్థు 



వీ82 విశ్వగుణాదర్శ ము 

వును _ప్రార్థింపలా వా రావై కంఠ మునుండి వచ్చి (పత్యకమై తమచ్వారపా 

లకులైన జయవిజయములే నీకు పల్లవ విల్లవులని పు(తులుగా కలుగుదురని 

యనుగహించి యతని (పార్థనామాలమున అటే ఇక్క_డను సేవసాయించు 

చున్న వారు.) 

వృ! భయా ర్తజీవాతు దయామహిమే 

వైకుంఠథామ్మే తేనవై నమాంసి 
.. అమ్నాయ ఉక్తః పరమేశి కేతి 

సామ్నా యడ కృః పరమత చితమ్॥ . 465 

ఆ. పరమ--ఈశి తా=పర మేశ్వరుండు, ఇతి =అని, ఆమ్నాయే ఊఉ కః=వేద 

మందు చెప్పంబడినవాండుు అతే=ఇక్కు_డ, నామ్నాయ డా కః = వేదమందు 

చెప్పంబడనివాయడు అనుట్క పరంచ్చితం=మిక్కిలి ఆశ్చర్యము ! (యః=ఎవ(డ్కు 

నామ్నా = పేరుమా తే ము'చేత పరమేశ్వరుడని, ఉ క్షః=వెప్పంబడినవాండో, 

త మ్మై=అట్టి) భఛయ-ఆ ర్త-జీవాతు-దయామహి మ్నే =సంసారభయమువలన- బా 

ధింపంబడువారికి-జీవనౌషధ మైన- కృపామహా త్ర గముగల్క నై కంఠ ధా మ్నే= 

వె కుంఠ ప్పెరుమూళ్ళేకు, నమాంసి=నమసాగ్నారములు, తనె వై = చేయుచున్నాను. 

తా. పర మేళశ్వరుండని "వేదో కడై (నామ్నాయజా క్త క8= వేదో క్థండుకా6 

"జని యర్థాంతర మున ఆశ్చర్యపడి) వై "వె కుంఠ థధాము6డని -పేరుతోలంహాడ వాస్త 

చార్థమునే వేదో కండే మై కడతేర్చు కరుణా ప్రభావము కల యావైకంక | 

గాప్పెరుమాళ్షకు (పణామములు చేయుచున్న వాడను. 

క. |శుతి (శుతపజుచెను “పరమే 

నితా”యనుచుం దోడుతన విశేశిష్టత నదె వి 
(శత పజుచెను నిది యద్భుత 

వముతులదయు వికుంఠనిలయు * నాహరిం గొలుతున్. 

టి. వికంఠనిలయుండు= =వై కుంకుండు, (శుతి= =వేదము. 

ం యుక్తం వై తత్ (యతో “విష్ణుః పరమః” ఇతి (శుత్యాశుతిః॥ 
|. 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య “ట్రీ కాతాత్స ర్యేతిహోససహీతము. 888 

వ. ఇదియును దగినదియె “ విష్ణుః పరమః” అను[శుతి (కుత 

మెనయదియ, 

శ్రో॥అనపాయరమోా విష్ణుః కసా దపరమో భవేత్ 

యు కం రమాపళే రన్యే చేవా స _స్త్వపరమాఇతి॥ 467 

అ. అనప్థాయ -ర మః =ఎడ6బావు లేని లత్మీ దేవిగలవాండైన, విష్ణుః=మహో 

విష్ణువు, కస్మాత్ = ఎందువలన,  అపరమః = లక్ష్మీ దేవిలేనివాండు - పరమపురుషుల 

డు కానినాండు, భవేత్ =అగును. రమాపతే? లక్షీప తికం ళు అ న్యే=ఇతరు 

లె న, చేవాఃతు=బేవతలో, అపరమాః = లక్షీ చేవినుండి తొలయగంబడినవార్వు 

ఇతి= =అనులట్క, యు క్త౦=ఐ సశే. 

తా. “విష్ణో శేషాషనపాయినీ” అని లమ్మీతో అనపాయియెన యీ మహో 

విష్ణువు పరమపురుషుడయ్యును, లక్ష్మీ ని నిడెచికవాండు కాయను. ఇతనికంకు 

ఇతర దేవతలు లత్రీ సంపన్చులు కాకున్నను, పరమపురుపులును కారు. 

క. అపరము:. డగు నెటు? విస్హుం 

డిపుడును ననపాయరముయ $ సీవడువున, యు 

కృపువితమె ? రమాపతి కిత 

రపుదె వతము లెపుడు నపీరములే యనంగా. 

ఇార్జపాణిస్వాపివర్ష నము. 
ర్త £9 

(వీరు బవ్మాచేయు అశ్వ మేధయజ్ఞా మందు దేవతలతో వచ్చినరాక్షనుఆ 

కు మర్యాద చేయనందున, వా రాబేనతలతో యుద్ధ య వేయుచుండలం జూచి 

ఆ(బవా తనయక్ఞా మునకు భంగము సంభ వించునని నారాయబుని ధ్యానింపలగ్యా 

తాము తోడనె వచ్చి తమ శంఖచ( కాదులతోడి శార్జధనుస్సుతో అనేక బా 

ఇము లక్కు పెట్టి రాక్షసులను తరిమివేని యిక్కొ-డ ఇప్పుడును ఆరూసపమున నే 

సేవ సాయించుచున్న వారు.) 
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కించ, మణి యు, __ 

వృ॥జా(గక్వ్యేవ శిరాంసి నిత్యవచసాం సర్వోన్నతే శార్టిణః 
తత వాససపరాశ రాదికృత రకా దతాదరా వ స్తుతేః 

యః పాదాంబు దదాతి య_స్తదుపసంగృహ్లాతి గృహ్హాలి వా 

య ERs తచ్చిరపై వలెషు పరమం జానాతి కొనాత్మ వాన్ ౪ 

అ. నిత్యపచసాం= వేదములయొక్క, శిరాంసి=శిరోఫాగములై న ఊపనివ. 

త్తులు, శార్థిణ= పిష్ణువుయొక్క; సర్యోన్న తౌ= సర్వో త్రమతవిషవయమై,. 

జా(గల్యేవ=జాకరూకము లై యే యున్నవి. తత్ర = ఆవిషయమం చే, వ్యాసపఠా 

శరాది కృతీయః= ససులు పరాశరులు మొదలై నవారి పురాణములు), దత్తా 

దరాః=క లుగనిచ్చినపట్టు దల గలవి వస్సుతేః = వా స్తవము, యకః=ఎతే (డు, 

పాదాంబు=పాదజలమును, దదాతి=ఇచ్చుచున్నాండో; యః=ఎతండు, తత్ 

=ఆపాద జలమును, ఉపసంగ్భహ్లాీలి = చేద్చుకొనుచున్నాండో; యః-== ఐతే € 

డు ఏతచ్చ=-ఈపాదజలమునుక్ , శిరసై వ=శిరస్సుతో నే గృష్ణాతివా= చేకొ 

నుచున్నా డో; తేపు=వారిలో, పరమం = పరమపురుసునిలా, అత్మవాక్ = 

జ్ఞానవంతుడు, కః=ఎవండు నజానాతి= తెలినికోలేండు? 

తా. ఎతని సర్వో త్తమత్వమును ఈశావాస్యాది సకలోపనిషత్తులునుు భా" 

రఠతాద సకలపురాణములును వివరించుచున్న వో; ఎెతేని శ్రీపాదతీర్థమైన గంగా 

జలమును (బహ కమండలములోను, శివుడు శిరస్స్ఫులోనుధరించెన్చో;, అట్టి యతని. 

బురుపో త్తముండని, యేజ్ఞానవంతుండు "తెలిసికొనండు? 

వ్యాసముని---ఈయన సత్యవతీపరాశరమునులకు పుత్రుండై శుకమవార్షికి 

తం డియు"నై , వేదములను చతుర్విధములుగా విభాగించి; పదునెన్నిదిపర్వముల. 

ఛారతమును,పదునెనిదిప్రురాణములను, (బవ్మాసనూ తౌది వేదాంత (గ్రంథములను ర 

-చియిం చ్వివేదవ్యాసుండు, కృష్ణ దె ఎపాయనుండుఅని ప్రసిద్ధపడియుండు నతండు. 

పరాశరులు... ఈయన వళిస్టప్కుతుర్నడెన క క్తి పు తుండు, శుకునితం[డో 

మొన వ్యాసునిత ౦(డ్రీ ఇతండు యమునానదిని పడవతో చాంటించుచున్న దాశ 



సటిప్పణాంధ్రపద్య టీకా తాక్ప క్వేతిహోనసహితము.. 835 
రోజాకూ(తురు సక్యపతిని చూచి ఆమెకు యో జవనంధిత్వ మిచ్చి ఆమెవలన సద్యో 
ర ఆవ్యాసు9 గన్న యత ండు. 

సి. నికవధి నిత్య మా నిరుపమ కు త్యాళి 
శిరము లెవ్వనిపరాశీత్స (రతం బలికె 

వ్యాసపరాశేగ $ | పముఖులక తె లెల్లం 
జఆలయప నెవ్వావితకీత్సరత మెంగా 

నేశాంకు తెనపాద *+ పావన పానీ ను 

మడి యుపాదేయ మం * చరి కాన: 
బర మేపి. దాని నే పావన మాసకమం 

డలు నించి తాన్ నీఫలత నెనణా 

తే, నీశ్ష్ళరుండు దానిం గొని దాని 4 చే భరిందు 
_ చున్నవాడు మానుమిి తన శ యు తేమాంగ 

నుండె, యించున నెవ్వాం డశముదముహూమ 
ను తమో త్రము డని మెన్ను శ స తముడు, 

గ! పుర స్పచమ త్కారమ్। 

వ. వముజలనుక౯ా జనముత్కాారసహితఎబుగ, 

-వృ[దు ర్వాదినొ విష్ణు పదారవిందం 

దోపూసహం సానునరంతు మోపహాశ్ 

"తేషూు నుకుతు స్వయ మృత విను 

పదారవిండానునృతి) విధ త్తే] 469 
అ. దుర్వాదినః=మ తాంతీరు లె న దుర్వాదమువార్కు దో షాపవాం=సర్వ 

దోవవారమైన, విష్ణుప దారవిందం=మ హోవిప్టు పాదారవింద మును మోహాక్ = 
"అజ్ఞానమువలన, నాశుసరంతు=అనుసించరు గాని , తే పాంమతంతు=ఆదుర్వా 
దులమతేమో ఆ(త=ఇక్క_డ, స్వయం= తానుగానే, విష్ణుపదారవిండాన 

హ్ఫుతిం=ఆ కాశ తామరసము నె అనుసంంచుటను, వివ 'స్తే= చే యామ ఏ. 
ణా 

25 
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ఛా. ముతాంతేరులు అజ్ఞానము చేత విష్ణుపాదారవిందము ననుసరించక పో 

యిననుు, వారమతము ఆకాశ తౌమరవలె అసంభవమే అగును. 

"లే. అవని దు ర్వాదివిమ్ణుపశే దారవింద 
ములను దోషూాపహాములను $ మోహమునన 

యనుసరింపండు, తిన త 4 మనముసరించుం 

దనుగ, విమ్షుపదారవిం$దము నె తమిని. 

టి. నీటిలో నుండుతామర ఆకాశములో నుండుట అసంభవ మనుటు. 

శ్రీ త్రివి కృవుస్వామివ ర్షనము. 

(తివికమస్వామి.__మూండడుగులు సలసామి. విష్ణుదళాప తాౌరములలోసి: 

యమైదవదైన వామనావతారము. ఈయన, యిం(దుని తేజిమి (తిలోకములనుక్ 

పరివారించుకొన్న బలిచ్మకవ ర్తినలన, ఆమూండులోకములను పరిిగహించుటకై ,. 

ఆవామనానవతారమున మూందెయడుగులు యాచించుకొని, విశ్చరూప మెత్తు. 

కొని [తిలోకములను మూండడుగులత్ నె కొలిచి తీనికాని, అదేవేందునికిచ్చి, 

ఇప్పుడు నక్త్రే యిక్కడ ఆనీల మేఘ్పెరుమాళ్ల తోను, ఆశేషాకారప్పెరుమా 

లతో ను నేీవసాయించుచున్న వారు. 

గ ఇత్యన్యతో దృష్టిం నిమీష్వం 

వ. అని యన్యదిక్కునకుం దనదృక్కును నునిచి. 

వృ॥ సమ _న్తరూఢ(దుమ పుష్పనిష్పత 
న్మరందసంతత్యభివీ_కృ ముత్తమమ్ | 

రవి కమా శుత్వనిరోధిగోపురం 
(తివిక మస్యాయతనం నిశామ్యు తామ్! 470 

అ. సమ _న్హ-రూథ-[దుమ-ప్రువ్ప-నివ్నతేత్ - మరందసంతేతి_అభిషి క్షం = 

.సమిోపమున-లేచిన- చెట్టయందలి- పువ్వు లనుండి-పడుచున్న-మకరంద ధారల వేత 

ముంచంబడిన్నదై, ఉత్తమం = (ేస్టమై రవి-.[కమ- ఆళుత్వ-నిరోధి-గోపురంజు- ' 
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నూర్యునియొ క్క_- రాక పోకలయొక్క- వేగమనకు-అ డ్ల మైన-గోపుగములుం కలది 
యె నృ (తి వి (కమస్య_ఆయతనం= (తివ్మికమస్వామియొక్కు_ ఆలయము, నిశామ్య 

శాం=చూడంబడులాాక. 

తా. చుట్టుపక్కల తేనెలు కాజు పువ్చవృక్షములునుు ఆకాశము నంటు 
నోపురములును గలిషియుండు (తివి క్రమస్యామిసన్ని ధిని వీశ్నించుమ? 

ఆ. తరియ “విరియ బూయు శే తరువర నుమ సము 
దయపతన్య రందళశమయము మతియుం 

దరణిసరణి నాపు శ తద్గోపురము రవి 
దగు తివి క మూయశేతనము గనుము? 
IN Xi సఏిస్మయ వముభిధ్యాయన్ ॥ 

వ. అద్భుతసహితంబుగ నభిధ్యానంబు సేయుచు, 
i: ఖ్ 

వృ! అవ్యా చా(శ యతా మనశ్వరపద[(పాసాదని శేణికా 

హార్ణాదూర్ద ౪ ముదంచితస్పచరణ స్పెపి[క మోనఃక్త మాత్ 
లోక్ శుభయశ్క్న। త పీ న్స న తై ౨లోక్యార్చ్పణత స్పితం శుభయక త్రం యదా ద్బలే 

రాాఘిపో హరినీలదండఇవ య స్తద్రార ణా యోద్దృతః॥ 471 D4 © — 0p me 
అ. ఆఇశయతాం=ఆ(శయించువారికి, అనశ్వరపద -(పాసాద-ని శేణికా= 

నాశేరహీతేసాన మెన వె కుంఠమునకువటె. చేవాలయము నకో- నిచ్చెనవంటిదియు, 
థ = ఆ 

వార్తాత్ =సంతో షముపల, డోర్ల్వంజపెకి, ఉదంచితః = ఎ తంబడినదియు, చె య ల అనె 

కెవి కమః= (తివ్మికమస్వామిసంబంధ మైనదియు, యః= ఏచరణము; cy 

లోక్య- ఆర్వణలెః=| తిలా కమ లును - సమర్పించ టవలన, బల:=బలిచ్యకవ క్షికి 

కితం=తె ల*ఇన, శభయశః=శుభ కర మైనకీర్రి యత్ శకం = వీగొడుగుగా, 

అనీల్ =ఆయ్యినో, “ఠత్ -ధారణాయ=లగొడుగను-ధరించ టకై, ఉద్భృరః= 

పక చంబడినటె, (దా ఘీవ్యః = ఆతిడీర్ణ మైన, వారినీలదండఇవ = ఇం[దన్ల 
ఓ. ఎవి ఓ... ౬... 

దండమువళె సశరణః= ఆవిష్ణుపాదమ్స, నః=మమ్మను, క్షమత్ =కష్ట్రమునుం 

డి, అవ్యాత్ =రక్రీంచునుగాక ? 
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తౌ. ఈతివిక్రనమ స్వామియొక్క_ ఊర్గ మఖ శ్రీపాదము పరమపద 

మునకున లె తీమకో వెలకు నిచ్చెనగాను తమకు (తిలోకములును దానము వేసిన 

బలిచక్రవ E ర్టీ యనెడు తెల్లని ఛత్రేమనకు నల్లని యింద నీలదండముగాను 

నుందురది మై నుఘ్ము రక్షించుచుండునుగా క. 

ఉ. సేవకకోటికు బరము + సెదల నందంగ నిచ్చు నిచ్చెనై. 

యారగ శేంగానె గడు 4 నీ3నియం ఫ్ర సు (తివి, కవ మా 

ద్భానన ముప్పు డాబలి కుశ దారతం దెచ్చిన స్వచ్చకీర్తి రి ఛ 

_తావరణంబునై నై ౦ దమణికయద్భుకేదండముదండి తాభుమౌన్ - 

బలి=బలిచ క్రన రి వహ్హాదునికి పు తుఒడన విరోచనునికి సుతుడు. తాను 

చాణానురుడు మొన లై న నూర్తురు అనురులకును తేండ్రిఇతండు. ఇందునిపం 

చించి (త్రికోకములు నపవారించి _తివికమా తారమున విష్ణువునకు ఆతిలోక 

ములును దానమిచ్చి ఆకిని మాండవపావముచే నుంచంబడీన తేన శిరస్సుతో 
పాతాళమునకు కొనిపోంబకి ఇప్పుడునోఅ శ్వళ్ఞామా బలీ వ్యాసో వానూమాంశ్వే 

విఫిసణఃకృసః పరశు రామశ్చసస్తె కే చిరజీవి? 1” అని చిరంజీ వియై ఆతివి 

క్రమ స్వామికోంహాడ నున్నవాయు 

కృ శొనుః. 

గ॥ కిము ₹ే? మా వావిన మేన మ! క్రమం తివి కమ మభినందసిలి 

వ. ఏమిరా ? మిసలవమూయలఅకాం డై (కముమునె విడ డ నాడీన 

యిట (త్రివి కము నభినందించుదుర్నా (శవు? 

పశ్య?___చూ శు? ___ 

శ్లో! శీమవానవి సయం దై త్యా, త్కుర్యాణః కు పకి గవామ్। 
విందా సను హతీం- పృథ్వి, మిస్టాంగ నో తభిదే దదా॥. . 478 

అ. సః=ఇ తివి కయ(డ్చు స్యయం= తౌన్సు (శ్రీమాక అపి=భెగ్యవంతుంయ 

య్యూను--అక్షీవంచుండ య్ల్యును, దై చెళ్నా సత్ =రాకషేసు సునివలన--బలిద కవ ర్హివలన, 

వత గవాం వత్చితాదారము. భూ పరి గవాణమనుకర్వాణ సక చేయా 
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వాడై, మవాతీం=గొప్ప లన ,పృథివీం= భూమిని, విందకొ గక = పొందువా6 
డునై, ఇస్టైం=లేనకిష్టమైన యాభూమిని నోతఖిజేఎవంశ చే స్చేదకులడై డన వాని 
కి._.ఇందునికి, దదొాా= ఇచ్చెను. 

తా. ఈతివ్మికమస్వామి బలిద్యకవ ర్షిపలన భూదాన వడ్సి తీన్ కొని బే 
వేందుని కిచ్చినవాండయ్యను; ఇకతండు తాను భాగన్యవంతుండైనను. తీయయగూ 
డని రాక్షసునివలన కుత్సిత మైన దానమును తీవ్ కొన న్నదిగాక్క దానిని వంశ చెద 

చి... 
. కోరడైనవాని కిచ్చినది అక్రమమే, (అని తోంచునట్లు ఇప్పుటచే ఇది వ్యాజ 
స్తుర్యలం కారము. ) 

Xl విశిస్వ్యాయ మక ్పపటానాం కవీనాం నశాఘనీ యః! 474 

వ. విశేషించి యితండు కపటులు కాని కవులకు వ్లాఫింంపం దగ్గు 

చాండు కాము, 

"తే తాను (శీమాను( డ్ యాతుశేధానువలన. 

గు పత్మగహ మొనరివెం శ గుముతివలనం 
దనుగ గో(తాభివర్ధక శీతను (బసిద్దిం 

గానుచు గో(తాళిఘాతికె + నోత నొనణా. 

ట్రీ. గో తౌ భిఐర్గకతను=భూమ్యభివర్ణక త్వ మందు (వంశాభివర్లకత్వ మందు) 

నో తాభిఘాతికి పర్వత చ్ళాదకునికిభూచే సదకునికి.(వంశ చ్భెదకునికి ఇంద్రునికి 

యతః..___ఎందువలన నంపేని9____ 

నో] నిత్యానపాయి (పమదో౭వి నాథో 

కతురాభ వ న్వంచిత చాతృకో౭ సా! 

కవివ్యథాకృ తలు భూసురో౬పి 
భూదానవత్వం తమమేవ లేభే! శ75 

అ. నిత్యానపాయి (ప్రవదో2_పీ= ఎప్పుడును ఎడబాయని భార్య-లక్రీ కలవా 

డయ్యాన, వంచిలి దాతృక 8=వంచింపంఒజడిన వా (డె దాళిర్వైన బల్-చ(కవ్నక్సిక 
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వాండె, కవిస్యథాక త్ =కవులకును  శుక్రునకును కస్హమనుచేయువా౭ డైన 

అసా=ఈ, నాథః=(తీవికమ ప్రభువు, భూసుకో2_పి= తొను (బావ్యాణుం డ 

య్యున్కు భూ దానవత్య్వం=భూ మియందు రాక్ష సత్యమును - బలిచ్యకవ ర్హి చేసిన 

భూదానము కలవాండణుటన్కు లేభే = పొందెను త్షమమేవ ఖలు = ఇది 

సమర్థ మేక దా 2 ౧ 

శ, ఇతండు తొను లశ్మీవంతుండేయైనను, వడుగు గావచ్చి దాతను సంచించి 

కవికిని (శు కునికిని) మకోవ్యథ కలిగించినదేగాక, తాను (బావాణుడుగ నుం 

డయ, భూలోకమున దానపత మును పొందుట గట్టితన మే? 

క. అనపాయిని సీమంతిని. 

గొనియును వడు గాదు డాత6* గొనకొని వంచిం 

చినదె ద్విజుం డై కవి న్యథ 

నొనరిచి భూదానవత్వ $ మొగి దగి తనరెన్. 
కవి=కు కుయడుఇక(డు |బ్రవ్యామానసపు తులలోని భృగువుపౌతు (డ్కు కవి 

పుతుండు అసురుల కంవజికును ఆచార్యుండు, ఈకండు బలిచక్షన ర్హి విష్ణువునకు 

మూండడుగులు దానముచే_యునపుడు ఆదానమునకు ఆదర్భోదకపా త్రమురం 

(ధయున దూశి ఆటంకమ'చేయయగా, అపుడావామనుడు ఫునతోపొాడకిచి అక 

నిని గుడ్డి వాంనిజేనినందున ఒంటికంటివాండు అమెను. 

విశ్వావసుః_వఏ ళా సన సువు, ___ 

౫॥ అభ్యు సపగచ్చాము ఏవ భవ కః (పాఢగుణవోషీ కరణ పాండిత్యం 

ఆస్తామేవ శేవచమత్య్మా_రః, ఆకర్ణయ తావ దేకత్ యదా 
(శికరక్షణా మ ప బ్యేమేణః న్వమహత్తా] నరుసాప మపి 

రూపమా వేచే! 476 

అ. (పౌఢ-గుణ పోషీశరణ-_పాండిక్ళ్యం=[పౌఢ మైన-గుణమఘును దోషయ 
ఒలుగాం జేయుట యందలి-పండితత్వమును. 
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వ. ఇటు శ్లేవ చేయుచనుత్కార మటుండనీ? గుణములనుం 
.దోవములుగం జేయు నీ' (పాఢపాండిత్యమునె యెందును గను 
*ముందునుగాని; యేయది యా! శ్రీతులరకుణార్థ మాపడ్రే తు 
ణుండును దనమహివమాూానురూపమె శకానివోనునరూపము 

నుం (ఛ్రాపించుచున్నా(డో? విన్నాండవే యాయదియు? 

వృ॥నితోన్నలో=_పి నిరపాయరమా। శరోనా=_పి 
దాతాపి హంత ! బహుశో మవహాతాం పదానామ్ | 
వ్ < వాలం అప్పు 5 ణా స్వకృత్య వావమునవపు నింత మింద మోాళశః 

పాతుం పద(తితయ మత బలిం బిభితే॥ £77 

అ. ఈశః=ఈతివికమస్వ్యామి, నిత్యోన్న తోపి= ఎల్లప్పుడు నుత్తముండే 

'ఆయ్యును, నిరపాయరమా(శయోపి = విడుచుటయే ేని క్రీ దేవికి స్థానమే ఆ 

'య్యును, బహుళ ః=అ నేకము లై, మవాతాం=గొప్పవై న, పదా చాం=[ణవాఐ 

దాదిపదములకు డా తౌపి=దాతయే అయ్యును వాంత = అయ్యో ! వామనప 

ఫుః=కుజంచకరీర మును, స్పీకృత్య =న్వీకరించి, | శితం = తీన్నాశయించిన్క ఇం 

,(దం=దేవేందు ౨, పాకతుం=రక్షీంచుటకె , అృత= ఈ భూలోకమందుు బలిం= 

బలిచ్యకవ కిని పవ్యతితయం=అడుగులు మూంటిని, బిఖి కే=ఖిక్షమడి ౫నుం 

తా. ఈతివికమస్వామి సక త్తముండుకు, (శియఃపతియున్సు పరమ 

పద (బహృపవ ఇంయదపదాదుల నిచ్చునతేండు నయ్వ్నుును; తేన్నాాశయించిన 

యిరదునిం -గాపాడుటకై వామనరూపము నెత్తుకొని బలిని మూండడుగు లడెగి 

నొ నెను. 

చ. నిరతము ను తమో త్తమక $ నిక్కముగా నిరపాయలత్మిత 

న్నిరతుల కంన్నతోన్నతవిశీనిశ్చలసత్పద మిచ్చ నిచ్చుకే 

వుజని మహాఢ్యుండయ్యు: నే తశీమన్యుని ధన్యునింజేస్మి పోచు కై 

వరమునునామనుండగుచు: 97 గై కొ నంగోరిపద్యత్ర ముశకాబలీన్ ఓ 
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టి, తన్నిరతులకుక్ = అతనియంద త్యాసక్కులకు, ఉన్నతోన్నర - వినిశ్చల- 

సత్పదము=టాన్నతేముకం కు ఊన్నత మై-అతి స్థిర మైన-పరమపదాది పదమును 

శతమన్నుని ౯ =దేవేందున్సి పదత యిక =అడుగుల మూంటిని. 

గ| పున స్పభ కి పకర్షమ్। 

అ తహి..___ఇక్కుడం గదా? గ 

వృ! తోవి కమ _స్త్రిపథగాజనక స్పపాదః 

పాయా త్పురస్య మరుతాం మరుతాం నిహంతా | 

శంభోః స్ఫుర నృుకుటభూపణదాన చుంచు 

మంభోని భేః శ్వశుర మా _ప్ప్తగిరో య మాహుః॥ 478 

ది, (తిపథగాజనక 8=గంగను పుట్టెంచినదియు, మరు తాంపుర స్య = దేవతల. 

పట్టణమైన స్వర్చమునకు, మరు తౌం= ఎనిక్టల(ప్రదేళత్వమును, నివాంతా=పోంగో" 

ట్టునదియు; యం= ఏపాదమును, శంభో? = ఈశ్వరునియొక్క_, స్పురత్ - _ముక్: 

టభూవణ- చానచుంచుం = (కా శించునట్టి-కిరీటమున కాభరణమును- ఇచ్చుట 

యందు సనుర్భ మైనదిగాను, అంభోనిధేక = సమ్ముదునకు, శ్రశురం = మామ. 

గాను, ఆ ప్తగీరః= వేదచాక్యములు, ఆహుః=చెప్పుచున్నవో ; సః= =అట్లి, శ్ర 

వి కమః=(తివ్మికముస్వామిసంబంధి యైన, పాదః=/శ్రీ.పావము, పాయాత్ = 

రక్షించునుగాక. 

తౌ, గంగనుపుట్టెంచి, స్వగ్గయును జుసవృద్ధమగ చేని, శివునిశిర స్ఫు, 

నలంకరించి, సమ్ముదుని అల్లునిలాం జేసి సికానియున్నే (శ్రీ(తిన్మికనుస్వామి శ్రీ 

పాదము ముమ్లు రక్నీంచుచుండునుగాక? 

వ. మజుల భకీ శి పకర్ష ౦బున. 

చ.  అకుటిలవేదమార్గముల $ నంబుధిమావమన, నంబభ ర రకుకా 

౧. మకుటమున౯ా విభూమక మనకా జెలువ్రైందుంగ ? నెయ్య 

, సిచయ్యదీ! (పకటిత మ్యతివ్మికముని $ పాదమె (పోచు మరు 
' DED wr mn 

Mo a 
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త(ముకా మరు।॥న్న గరికిం బాయ, గంగజనేనంబునం బంబిన 

కాౌరభరాంబె యె. 
QQ. | 

టె. మరుత్వముక్ - = మరుభూమి ెట్టుచామనీరును "లేవ వేల యగుటన్వు 

వంబిన= అతిశయించిన. 

క కావమూటీ. దేవీవ ర నము. 
c 

కామాత్నీ చేవి=కంచికామాక్షీ కా-మా-అక్షి= సరస్వ తి-లక్షీ.కనులుగాం 
గలది. ఈమె మొదట పరాశ క్తి యనయడుచు, వెనుక తౌను కేన ఇచ్చాజ్ఞాన 

[కియాళ కి చేత మహాగారియైయుండి ఆవెనుక ఈకాంచీపుకిలో కామాక్షియ 

నంఖడియె.-.ఈమె జనాంతరమున దక్ష పజాపతికి పుతియై దామెయణీ అనంబ 

డియు, తం డ్రీయ్యా మున తేన భ ర్లయెన శివుని పిలువక ఆవమానించినందున 

తాను అత్యాగవామున మహాశకాళియె అందజణిని భయపజుచుచు తుదకు డేవా 

త్యాగము చేశకాన్కి వెనుక హీమపంతునికి మేరువుపుతి మొన మనోరమకు. 

పుట్ల, పార్వతి గారి, హెమంతి అనియు, ఈశ్వరునికి భార్యభె ఈశ్వరి, 

భవాని, శర్వాణి, రుచాణి అనియు, తాను సకలకుభ స్ప మూపిణి చై సరం 

మంగళ, శివ అనియు పేర్తుకలిగ్సి ఆయీశ్చ రునియందలి ' పేమాతిశయనున 

ఆతనికి అర్థాంగమై తాను అగ్ధనారెశ్వరి అనియు లాక, అతనక్ని అర్థ నారీశ్వ 

రుండనీ పేరును కలిగించిన యామె. 

౫1 ఇతి కించి దంతర మత కవ్నన॥ 479 

ఇక్కడ. చా? అ తపి... 

వృ॥ కాంచీనగ రవిభూషా, కామాశీ. కల్పవంజరీ ఛజతామ్! 

రతా సురసేనానాం, రాజతి శర్వస్య సర్వన్వమ్! 480 

అ. భజతాం=ళ జియించువారిక్సి కల్చ్పమంజరీ=కల్పష క్ష వుష్సగుచ్చము 

వరిటిదియు; .సురనేనానాం= దేవసేనలకు, రకా=రక్షకమైనదియు, శర్వస్య= 

శంభునక్కు సర్వస్వం=సకలధనస్వరూప మైనదియు, కాంచీనగరవిభాపా = 
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కాం-దీపట్టణ మున కలం కారమైనదియునై న, కామాశ్నీ = కామాన్నీ దేవి, రాజ 

'తి=రాజిల్లుచున్నది. 

తా. ఈశాంచీపురమంవలి కామాతీ దేవి తన్ను భజించువారికోరిక లిచ్చు 

టక కల్పనృృక్షుయు పువ్వుల గుక్తువలెను, ఆశివురకు సకలవిధభనమువలెను, 

అందలికిని రక్ష కము-గా రంజిల్లు చున్నది. 

వ. అని కొంతయంతరమ యతి! క్రమించి, 

తే, కాంచికాకల్ప మయి భజిశీయించు పజకు. 

కల్పభూరుహమంజరీశీకల్ప మగు చుం 

గాంచలా నయ గామావీ.. $ గాం చనాంఎగి 

న ర్వసర్వస్వ నుమ లే్శద*సె నర కు. 

౫॥ నిరూప్య సవిస్యయానందం కామాథ్నీ మామంతం్య॥ 481 

వ. అని నికమకూవించి పస్మృయం౨బు నండి యానందించి యా కామా 

క్నె యామం(తించి. 

'వృ॥దంత శ్రీ స్తన దృశ్యతే యది తతః కుండం ననిందంతి కే 

వకృంం యద్యభిలత్యు తే బుధజన శ్చం(దం నసం[దమ్య తే | 

_ దృష్టే దృష్టయుే పున ర్నవినుయా చ్చ్బాలోషి నీళోత్సలం 

నూ క్ర శ్చేవనుధూయ తేమధుర తా కామాత్నీ ! కా?ిమావి. కే॥ 

అ. కామాక్షీ = ఓకామాక్షీ ![తవ=జనీయొక్క_, దంత శీః=దంఠత కాంత్పిదృశ్యతే 

యదెి=చూడంబడునదేన్తి తత=తర్వాత , శే=ఎవరు, కుందం= వెళ్ళు మొగ 

న్కు ననిండంతి =నిందించరు? ప క్త్రృ౦== మొగము, అభిలక్ష్యు తే యది = చూడయబ ' 

డుకదేని బుధథజనః= తెలివిగలనారు, చందం=చం దున్సి నసం దత్య్య తే= మాడ 

రు; దృష్టియు గ=కంటిజంటు, దృష్టేయది= చూడయబడిన దేని; బాలా*పి= పనీవాల 

.డెనన్సు నీళోత్సలం=నల్లకల్యను, పువః=మజల, నవినుయా క్ =వినుతించంయు; 

నూ కి ౩=మాట, అనుభూ య తే చేత్ == వాడుకపడునదేని, మాక్షి కే= తే నెయం 

య మధుర తా౭మాధర్యగుణయు, కా= ఎట్టేది? " 
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తా, ఈ-కామారీదేవి దంతములు మొ ల్లమొగ్గలన్కు మొగమ చలదున్కి క 

నులు నల్లకలువలను, మాట శేనియనుక్ మించియుండును, 

కీ కామాటు. ! నీదంత 4 "కాంత కాంతులు కాంచి 

నిందింప "రెవార్టికు శ కుందములను? 

వామామీ ! నీమోము శ సోముగోమును గని 

యాసోము నెవాషర శ లాసగొనుదు? 

రబ్దాతీ | నీ భోచే నాబ్బయుగ్య ము జూచి 

కలువల చెలువము $  సీలంత రెవరు? 

మత్సా న్్ | వీకే.ట శ మాటవమాదిరి గని 

మధుమధు౨వు శేరి శ మనను గోరు? 

శే. నిట్టిసోయగ మేయుగ $ మెవరియందు 

శని మెవశేని యేమేని 3 మేనియందు 

నార! కన్నారం గన్నార? క కాంచనాంగి ! 

కాంచినా వ నీవై నను ఫ్ గాంకుంవేసి. 

కృశానుః. _--కృశానువు. టా 

౫॥ యద్యపి విద్యతే కామామయ్యూ స్పర్వా ఇభినందనీయం సౌందర్యం 

తథాపి ముభాతదితి | పకిభాతి॥ 488 

వ. కామాటి.!ి సకలాభినందనీయ మెన సౌందర్వము కలిగియున్న 

దియేయైనను, అదికేవలము విఫలముగనే తోంచుచున్నయది. 

తథాపహి.-.-లఅనక్సై క డా? __ 

తో కాంత విరూవాతు ఇతి (పతీతేః 

మస్య్వ వాంతి గిరి రాజపు తః | 

స్తంటేంమాన్య స్త సనజమాపి తసాన్హా 

లంబోదరః కిం ఫల ల మాళిరూప్యమ్ః 484 



న. 

న... ' 

re 
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ఆ. గెరిరాజపు(త్యాః =-ఈపార్వతియైన కామాక్షీ యొక్క _,కాంతః = ెనిమి. 

శ విరాపాత్షుః= విరూపములై న-అసమములైన కన్నులు కలవాండలు, కో 

మస్య= కామపురు షార్గ మనకును_ మన్య భునకును, పహాంతా = నాశకుండున్వు. 

తనయోపి=కొడుకును, _సంబేరమాస్యః= ఏనుగు మొగమువంటి మొగ ము గలవాం ' 

డయి, లలబోదరః=[ వేలాడుకడుపు గలవాడును; ఇతి=అన్కి (పతీతః = (పసీ 

ద్ధుండు. త స్యాః= అట్టి ఆమెకు, ఆభిరూప్యం= ఇట్టె రూూపాభిమానము, కింఫలం= 

చీమిపలము ? 

తా, ఈకామాక్షీ యెంతోయందకత్తే ధమొనను, మగడు సరిమైనకనులే: 

లేనివాండైయుండియు, తేనకోరికనుకూడ పడణొట్టు వాషైై యుండు కే గాక 

మన భునిసాడ దహి౦చినవాండుూగాను, కొడుకు ఏనుంగు మొగము గలవాండే 

గాక, (వేలాడుపాట్టయును గలవాండుూగాను నుండగా, ఈమెయంద మెందు. 

క ఫలిత మగును ? 

కే. కాంతకు జావఏిరాపాశుండు 4 కానుహంత 

నుతుండు లంబోదరుడు గజూశీస్యుండును నగుటు 

నకట ! గిరిరాజప్పు తికి ఈ నఖలవిధుల 

రూపమునకును నిది యనుేరూపఫలమె? 

౫క అనరొరాః ఖల్వంటి కా(త్యంబక యో ర్లాంపత్య వముననురూపః 

మికి వ్యకృమేతత్ | 485 

వ. ఈయంబి కాత ర్య ంబకుల కనురూప దాంపత్యమె లే. దనునది: 
సుస్పష్ట్రమె కాని 

వృ[ఇయంతు సర్యమంగళ్ళా సతు స్త శానమండిరో ; 
విభాతి హెమవత్యసౌ, సయాతి డిశు భిత్సుకః | 

ఇబియంతు కుంకుమాకితా, సభస్మ రాశిరూవి.త, 

_స్త్వ్వరాలకుంతలాచసా, జటాభి నేవు భీవణః॥ 4186 
అ. ఇయంతు=ఈమెయో? సర్వమంగళా =సకలశుభములును గలది, సతు= 

111 " om మ్ ' 
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ఆతడే? సృశానమందిరః = సుడిగాడే ఉనికిచోటుగాం గలవాడు ; అసౌ= 

ఈమె హెమఐతీ=బంగారమొ కలదిగా - హీమవంతునికూతురుగా,విభాతీ= 

(ప్రకాశించుచున్నది ; స్వ=అతండు, దికుం=దిక్కులయందు, భికుకః = బిచ్చ 

గాండ, యాతి=పోవుచున్న వాయ ; ఇయంతు=-ఈమెయో?!? కుంకుమాంకితె= 

కుంకుమ చేత గు ర్తింపంబడుచున్నది; సః =అతండ్య భస్మరాశిరూషితః= భస్మ స 

మూహముచేతిపూయంబడనవాంయడ ; సాతు=ఆమెయో ? అరాలకుంతేలాచ= 

ఐంకరలెన ముంగురులు గలదియు, ఏపః=ఇతండు జటాఖిః=జడల చేత, వీవు 

₹98= భయంకరుండు. F 

తా. ఈపార్పతీశరులు పంపకు లయ్యును, ఒకరికొకరు విరుద్ధముగా 
ఆమె సర్బ్పమంగళములతో నుండియు ఇతండు సృళానవానీయ్య ఆమె 

యెంతో బంగారము గలిషియుండి్ యు, ఈతండు బిచ్చగాండై; ఆమె కుంకుమ 

ముపూసికొని యుండియు ఇతండు బసుమము సూసికొనియు; ఆమె ముంగురు 

లతోనుండియు, ఇతేడు జడలు వేనీకొనియు నున్న వారు. 

ఉత్సాహ. ఈమె సర్వముంగ ళాఖ్య శీయితే(డు (_వేతభూస్థితుం; 

డీమె ఘౌనువతియు నై న 4 నితండయ భఖితుకుండు; ను 

మ్గామె కుంకుమాంకి తాంగ $ యితే(డు భస.గూవీతుం; 

డీమె కుటిలకుంతెలాఢ్య స యితండు దిస్టృ్రజటు. డగున్ 

టి. హేనుమే హోమము అని రూపాంతరము, 

వి శా(వసుః._ ప శ్వావసువు. 

౫॥ నయస్య ! మైవంవాదః నఖల్వ పశ స్తెరపి స్మశానవాసకృ త్తి 

వాసః పభ్ళతిభఫీ స్పాంసిద్ధిక మభిరూా వాణా మాభీరాప్య నువ 

హీయ లే! 4817 

వ, వయస్య! వాదింపకుమిట్లు, అ పశ స్తములె నను, స్మృజౌనవా 

సచర్య వస్తాదులచేక నితని స్వతె స్పిభ్ధముయిన సౌందర్యము 

నుందరులకుం గొదువ నీయదకదా? 
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వృ॥ నివస్తాం వా కృత్తిం, నివసతు చిరం వా పితృవనే 

శివస్తావ ద్దత్తె మహిగణ, మథా వే వ్యాప సుఖగః। 

పరీతం ci వాక రువీతమకి పరేవము, మలినా 

నులీనాం విభాణం, కిబిహా కమనీయం న కమబమ్॥ 4868 

అ. శివః తావత్ =ఈశ్వరుండొ, కృ త్తించా= ఏనుంగుతోలునై న, నివస్తాం= 

వ స్రముగాం జేసికొనులాక,; వీతృవనేవా = సృ శా చేవా౭నుడిగాటిలో నైన, 

ఏరం=జచాలకాలము నివసతు=వాసముసేయులాక 3; అహిగణం=సర్పసమూా 

వామున్కుధ త్తాం= ధరించుశుగాక ; అథాపి=ఐనను, ఏవః8=ఇతండునుభగః= సె 

భాగ్యవంతుండే శై పహాలై =తీలపాంచితో, పరీతం=చుట్టంబడినదియు, పంశేషూ 

=అడదుసులలో,ఊకి స తమపి=ఉండినదియనను, మలినాం = మురికి గలిగియున్న, 

అఆలీనాం=తుమైదలకు, బి భాణం = థారక మైన, కమలం = తామరపూవు 

ఇవా=ఈలోకమందు, కమనీయం=సొగసెనది, నకిం= కాదా? 

తా. తామరపూవు కింద అడుసున్తు ప తీణగపాంచియునుగాక, మురికి 

పట్లినతుమెదలును ముసురుచుండునదియై యున్నను అందజకు చానందముక లో 

గించునటు లొనె ఈ క్ివుడును ఏన్ (గతోలే స్త్రమాాంగలిగ్సి స్శళాన 

మలోనే వాసమచేయుచుండుటయు గాక, పాములను సౌమ్మలన₹గా చెనివేసి 

క్రానచున్నను, అందజుకును ఆనందక రుంజే ! 

ఉ. కనుగుతోలు ఆలిచిన, $ వేసుడిగాట నివాస ముక నే 

హీన మహీనపం క్రిధరియించిన, నీశ (రుం డెప్పుడొ ప్పుడు 

జానుగ నుండదే? 'కనులేవండముపా (చి కమమ 

తూనిక లుకా వికారముగ( $ దోంచిన, నీచిన నీటిపట్టులన్ . 

కించ. మతి యు...._ 

EN రమణీయ న స్పహి పురో, రమణీ య తైంవ రజ్యతి విదగ్ధా। 

శ్రోక స్పవీవ నుభగ,శ్సి త్త తంసక్తం హి య్యత రసికస్యక 489 

అ. య(కే=ఎక్కుడ, అవద. త్రీ విద్భా= శీర్వరురాా లై,రజ్య 
ల్యేవ= 
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జిల్లుచునేయున్నదో; సహిపురువః=ఆపురుపుండెక దా? రమజీయః =మనోవా- 

రుండుు యకే=ఎక్కుడ, రనికస్య= సా హీతీసార జ్ఞ నకు, చి తం=మనస్సు స 

కం=ఆస కమైెనదో; సఏపోకః =ఆకోక మే, సుభగోహి = మనోవారముక దా? 

- రశికునకు సారస్యమును జూఫుళ్లోకమువలె, న్తీ ని రంజిల్లంజేయు ఫు 

రుషుంజే మనోవారుండు. 

ఆ. రమణి మేవనియెడల 4 రంజిలు, రమణీయుం 

.. డట్టిపురుషుండే కశేదా? యథార్థ 
ముగను బద్దె మెద్ది ఫే ముద మొదపించు స 

హృడయహృదయమునకు 3 హృద్య మదియ. 

గ| అవథార్యతా మృతే9 తదతిమూ[తం చ్నితమ్! 490: 

వ. అవపీతమలివగుమ? అందును నిది అతిమా( తము చితము! 

న్లో శివామ్యూలోకతఃకామో,జిత ఇల్వేన శు[శుమ | 

వ్వ త్వాస్మో! త జితః కాంచ్యాం, కామా త్యూలోకత న్నివః॥ 

అ. కామః=మన నృథుండు, శివ _ అత్యులోకతః=శివునియొక్క_- కంటి-చూ 

ప్రుచేత్క జితః= జయింపంబడినవాండు, ఇ త్యేప= అనియే, శ్యశుమ= విన్నాము; 

అత = ఈవిషయములో,వ్య త్యాసః=విపర్యాసము, కాంచ్యాం = ఈ కంచిలో 

"కామ - అక్షి - ఆలోకతః =మన ధునియొక్క_ - కంటిచూపు చేత కామాక్షీ - 

ఆలోకతః = "కామాశ్నీ దేవియొక్క - చూపు చేత, శివః = ఆశివుండు జితేః= 

జయింపంబ డెను. 

శా. శివునికంటి మంట వేత మన నృథుండు జయింపంబ డెనని వింటెమి. ఇప్పు 

డా శివుం జామ న్నథుని కడుపుమంట చేతే ఆకామాతీ జేవికంటం గనుంగొం 

టచేతచే జయింపంబడియె ఇచేమి ప్య త్యాసమో? 

" క. వినుదుము వీనుల విజితునిం 

గనె కాము శివాథ్నీం దగిలి కనులను గాంచిం 

గనెదము శినునినె విజితునిం 



#00 విశ్వగుణాదర్శము 
| 

క. శీవంగతలాంగణమున 

_ (శ్రీరంగారంగనురము 9 చేరంగ మనో 

.  హారింగా రమితనమ 

. స్కారిం గాపింతు' చూహశేకలన తొజుంగన్. 

కించ, ౬--మజెయు,___ 

_వృగ్శపణిప తిక రి కర్న 

ఫణిప తభ చేశయి రథాంగశ యమ్ 

కారణ మేకం జగతాం 

లా 

వారణపతిభీకి వారణం భామ థ్ - 

అ. ఫణిపతిభో గేశ యం = శే ముని శదీరవముందు శయనించునదియు, శాం 

కయం=చకయు వా స్త్రమంచుం గలదియు, జగతాం = లోకములకు, ఏక-- - 

ము ముఖ్యమైన; కారణం= సూకువును, వారణపతివీతివారణం = గజేం దునిోర్టు 

మును పోంగొట్టినదియువై న, ధామ= = లేజమును(పణిపతి క రీ కుర్భః= =అనమాే 

రకార్యఘు కలదానిసాగాం చేయుచున్నాము. ౯ 
[ 

తా. శేషశాయి యె చకవాస్తు. డై సకలలోకములకును గారణభూతక్ట 

డై గజేందునకు భయం వారకుండు నె నశీమహావిస్ణువుయొక్క తేజోర్నూూ 

మును మానమస్కా_రపా(తే మును గాం జేశకొనుచున్నాము. 

క. |(పణమింతెము (బణుతే గుణుల్ 

" ఫణిపఫణాశయు రథాంగశపరిచయశయు ర 

కుణచణచరణు జగ తఈ్మా_ 

ఆంజ పొారణభీతిహారణు $ రమణీయఫుణున్ 

. . క ."నుః---కృశ్తానువు. 

చో న్ని మహాభుజంగ శాయిని [కియం తే త్వయా EE 
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తా. ఈపార్యతికి మొవటికొడుసో వి ఘ్నేశ్నురుంయు “జాననుందడుళ నుం 

డియు తాను చంనముఖిగాన్కు రండవకొాడుకు కమారిసామి ఆయిదుమొగ 
ములు గల తేం| డికం కు తా నాజు మొగములుగలవాయాాను జేమమయుగానుం 

డుట అతిశయ మైనప్పు తేభాగ్యయు కదా? 

ఏలనణారి. 

తే. కుకలి నిభ సాథముఖు: గనె 4 నన మొదట 
గౌరి మదిం గోరి మజి చమేత్మా_కణి యయి 
పంచముఖుం డగు జనకుసి * మించుకొడుకు 

పషణ్యఖుని. గనె నెనుక నాశేశ్చర్య చర్య, 

గ॥ ఇత్యన్వత:ః కించిత్సరి కామక౯ సామోదమ్! 498 
వ. అని.ను టింకొంత యంత రంబునకు. బక కమించుచుం బరమ 

_పమదంబున,. 

ఏకా మేంశ్వేరవర్ష నము. 

ఇం ఏకా మేశ్చరుండు= ఏక-అమ-ఈశ్వరుండు= వేద మెఏక మైయున్న-మా 

మిడివ్ఫక్షము[కింద పసించుచున్న ఈశ్వరుండు. ఈయవఐ ఈ కాం-చీప్రరమందు 
మొనట జ్యోతిర్ణి ంగముగనుండి, వెనుక కామాక్షి చే పూజింపంబడుటకై సె 

కతలింగ మై యున్న యతడు. 

ఇతండు (తిమార్తులలో నొకండై (తిణ్మేతములు కలిగి తామసగుణ 
(పధానుడగుచు జగత్సంహారము చేయుచును సంధ్యలలో నటనముచేయుచు 

నుండు నతడు మణీ యితండు వృవషభమును ముక్కుమున నుంచుకొని, 

నందిని వావానముగం. చేసికొని, చేత కూలాయుధము నుంచుకొని తలను 

గంగను చందునిక జెట్టుకొని యుండునతే(డు. మజి యితండు |తిపురాసు 

రులను జయించునపుడు భూమియే రథ ముగను,నూర్యచం|[ దులే చక ములుగనుు, 

వేదములు గుజ్జు ములుగన్వు (బవ్మాయే సారథెగన్కు మేరుపర గతము. విల్లుగను, 

విష్ణువె బాణమగను సమ్ముదము అమ్లులపొదిగను ఐ యుండినతండు. మజేయు 

26 
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నితండు దేవరాక్షసులు పాలసందమున అమృతే ము తణచునపుడు కవ్వముగా 

నున్న మేరుపర్వతమునకు | తొడుగానుంచుకొనంబడిన వాసుకీ అనుసర్ప(ే 

పుడు తాళంజూలక (కక్కుకొన్న విషమును (తౌగివేస్కి ఆవిషయు పార్వతి 

చేత కంఠమందె పట్టి నిలుపంబడినందున నిప్పుడును పఏవివకంఠుండె యె 

యున్నయతేండు. 

వృ॥శ శాంక మాలీ స్సహకారమూ లే 

గ్ బానవానీ స . ఇహావిరాసిజ్ 

దాకా పూ౭పి య నాగరాజ్, 494 

శా 

ఆ. యస్య=ఎపనియొక సా; సృక్చ= న్నత్రమున్కు తనూభవశ్చ = కొనూరు6 

డును అన్నీభూః = అగ్నిగా (పభవించినదో- అగ్నిలో (పభవించినవాండో, 

యో సాపీ= న్త్రీయును, భూషాపిచ=భూషణమున్సు నాగ రాజీ =నగ రాజపుతి 

యైన పార్వ్చతియొ- సర్పముల సమూనామో, సః=అిక్టై; క లాసవానీ= కె లాన 

మున వసీ ంచునట్లి, శశాంక మాలిః =.చం ద శేఖరుండె జన కివు(డు, ఇహా = ఈ
కంచి 

యందు, సవా -కారమూలే=మామిడి చెట్టు క్రింద, ఆవిరానీక్ = =ఆవిర్భవించెను. 

తా. అగ్నిసంభవులైన "న్న తప్పు తులున్కు నగ రాజపుతియైన. పార్యతియు 

సర్పసమూపహామున్నె న భా ర్యాభూపషణములును6 గలిగి, క లాసమందుండు 

వాంయయ్యు నీయే కా(మేశ్ళ్యరుం డిక్ళు_డ నీకోంచియం దీమామిడి చెట్టు క్రింద 

నా ఏిర్భవించియున్న వాయడు. 

"తే. వాసి నావిర్శవించెం గ శలాసవాసి 

మావి[కేవను నతం డిందుశేమౌాళీ, యిందు 

నగ్నిభువు చూపుదూలును నగు నెవనికి 

నగయునెలనాగ యగు నలశేనాగ రాజి. 

కృళానుః, కృశళానువు. వ 

గ వయస్య! కింవర్హయసి విశ్వవిలకుణ చరి(త్రంరు(ద్రమ్, లో కేపి 
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లోచన శై త్య సంపిపాదయివయా యతమానాళ౯ా జనా నేవ 
పశ్యామః, అయంతు పనుపతిః స్థాణురితిచ ఆహ్యయ మన్య 
ర్భయన్నివా ఆకుకుకుణి మత్ నషి _ప్పవాన్ || 495 

వ. వయస్యా ! వర్ణించుచున్నా వేమి? నీవీ ఏ విశ్వవిలకు.ణచర్శి తుం 

డైన ర్భుదుని, లోకములో లో చనములకుం జల్ల (దనమును 

సంపాదించుకై యతి ంచువారిని గాంచుచున్నాము ; వ్రతం 

డో పశుప తిమనియు 'స్రాణువనియుం దనకు6 గలనామముల న 

న్వర్ణము చేయుచు నిచట: దనకంటిమంటనె నించుచున్నాండు. 
టి. విశ్వ విలక్షణ చరి తుండు= లోకళమునకం జి విగతలక్ష ణమైన-లోక ములో 

వి శేసమైన--చర్మితము కలవాలడెన, పళుపతి = పసులకు- సకలజంతు జాల మునకును 

అధిపతి, స్టానువు =కొమ్మ లేని చెట్టు పంగ, లయశకాలనుందు కదలకయుండువాం 

డు అన్వర్థయక్ =సౌార్గపజచుచు, ఆశుశుక్షణిం=అగ్ని ని. 

విశ్వావసుః.___విశ్వౌావసువు.___ 

గ| అవచేపీ తావ దభిభాస్యామి రవాస్యమ్॥ 496 

న. అవహిొతుడ వగుము. ఆరహాస్యము వచియించుచున్నాండను. 

వృ॥అంగానుషంగా మతికీత బాధా 

వుందో ర్ల్వుసింధథోశ్చ తదస్వ యేన 

హర్తుం వహత్య్వగ్ని మయిీం తృతీయాం. 

వారో ? వాసంతీమివ వాంత ! దృష్టిమ్! 497 
అ. వారః= ఈశ రుడు, ఇందోః=చందునియొక్క_యు, ద్యుసింధోళ్చ= 

ఆకాశగంగయొక్క_ యు, త దన్వయేన = ఆయికొ_క_టియుక సంబంధము 

. చేత, అంగానుషంగాం = తేన యంగములయందు సంబంధము గల, అతిళీత 

"బాధాం=చలివలని యత్యంతకష్ట్ర మును, వా ర్హుం=వారించుటకై , తృతీ యాం = 

మూ6ండవదియైన, అన్ని మయీం=అగ్ని స్వరూప మైన, దృస్టిం=కంటిని, వాసంతీ 

మివ=కుంపటినివ లె, వవాతి=వహీంచుచున్న వాండు-నాంత = ఆశ్చర్యము! 
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= ._ తౌ. ఈళివుండు తేనతేలలో చల్లనిగంగనుక్ చల్లనిచం[ దబింబమునుక్  ధరిం 

చినందున నేకాక, అవి యొక్కొాకళటితోడి కూడికవలననుక గలుగు శీతల 

బాధను నిలుపుకొనుటక కుంపటి నిప్పునువలె నిష్పుకంటిని కూడ వహించెను. 

లే, ఇందువలనను మటీ నభ $స్పింధువలన 

నంగములం గలశై త్యాను శీషంగ [శ్రమను య 

మౌాన్న నింపుగం గుంపటి శ మాట్కె. దాల్చి 

నగ్నిమయముగ మూండవశేయనీ, వృడు(డు, 

కృశానుః. —కృశానువు. న 

౫! హంత! తర్షి తుహినకిరణశకల సురసకిజ్ఞరీశిశిర శిరస స్త్రీ పుర 

హరన్య కథ మభఖి పే.క పియతా। 498 
వ. అ ల్లమ్యె నేని, అయ్యా ! అయ్యిందుక్షళ లవలనను, అయ్య 

నుర సరిజ రివలననుం (బెల్లు జిల్లని) చల్ల (బౌతీ చీందణవడు 

తలక లయీాకపర్డి శేకరణినభి పేకమున నభిలావముకలుగును? 

తతక్స,____తర్వాతను.___ 

వృ॥గంగాతేరంగానలిభి స్పుథాంశో 

స్పుధారురె శ్వానిశ మౌర్ష మూర మీ 

ముధాభిసేకం కలయంతి శంభో 

సృృపాయ తోయీన దదత్యపః శే ? 499 
అ. గంగాతరంగావలిఫిః = గంగానడియలలసమావాముల చేతను, సుధాం 

శ్రోక=చం| దునియొక్కొ_, సుధాయు శై శ్చ=అమృత ము వెల్లువల చేతను, అనిశం= 

ఎెల్లప్పుడును, ఆర్జ్రమూర్థ ్ షో=లేడిసినయుచ్చితల గలవాండై న, శంభోః=ళివు 

నికే అభిషేకం=అభి శే షీకోమును, ముధా=ప్యర్థముగాా కలయంతి = చేయుచు * 
న్నారు; తోయేన=నీటి వేత, కృపయ = తేనివిని పొందినవానిక్సి కే=ఎవరు 

ఆపః=నీళ్ళ న్కు దదతి=ఇచ్చుచున్నారు? 

. : తా. వీరు నిండియుండినవానికి . మజుల' నెపరు నీరు నీయనియట్లు గంగా. 
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(పవావామును, చం దునముతే పహావామును తేల నిండి యెప్పుడును తీడసియుం 

డు శివునకు అభిషేక మే చేయ గాదుకదా? 

తే. రం%దుత్తుంగగం గాత $రంగములను 

వజిలు నమృతాంకు నమ్మృత(పళ+ీవాహములను 

థిన్రున కృభిషికు నకు నఖ? శే సంక మెందు 

క నెద రెందుకు నిరతృశప్పునకు వీరు, 

వ శ్వావసుః. ---వి శ్వానసువు ___ 

గ| అ తాపి యు కము త్తరం వ్యాహారామి॥ 500 

వ. ఇందుకును యు కృమగు ను తరము నచియించుచునున్నాను. 

నృ॥ డ్వుాలనాక్ లనా ద్విషస్యపానా 

ద్వివభాజాం వహనాచ్చ త_ప్త్రమూ ౩౪ 

అనిశం (తీదశాపగాథరస్యా 

ప్యభియే.క పియతా హరస్వ్య జాతా॥ 501 

అ. జ్వులనఆకలనాత్ =(నొసటికంటి) అగ్ని యొక్క_ కూడికసలననుు విష, 

స్యసానాత్ =కాలకూట విషముయొక్క_ పానమువలనను, విషభాజాంవవానా 

చ్చ= సర్పములయొక్క_ ఉఆద్వవానమువలనను, ఠీ వమూ న్తేే=తపింపంబడెడిశరీ 

రముగలవాం డ్రె (తిదళాపగాధరస్యాపి=గంగనుధరించినవాండే మైనను; హర 

స్య= శివునకు, అనిశం= ఎల్లప్పుడును, అభి షేక(ప్రీయ తౌ= =అభి షేక మందు పేమ, 

జా తా=కలిగియున్న దె. 

తా. ఈశ్వరుండు తనతలయందు గంగయుండియు; నొసటికంట నిప్పును, 

గొంతున కాలకూటవిషమును, మెడను ఆవిషధరములే యైనపాములును గలిగి 

తవీంచుచుం జెడి తనళరీరమునకు అభిషేకము అక్కి శేకయుండునా? 

తే. దహనవివవివవవా సముశద్యవానములను 
మిగుల గన (కాణి వేంగిన $ మేనివాని 
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కనిశమును శళిం [దిదశాపశ+గను ధరించి 

నను, శివున కభిపేశముశనను (వియంబె. 

కృశానుః..__కృశానువు.-_- 

గ॥ అ స్త్వేవ మథా ప్యన్యద ప్యను యుజ్య తే॥ ర్02 
వ. అది య ట్లుండినను, మతీయొక టియు నడుగంబడూచున్న యది. 

గ॥ కిమసౌ విపోయసం విహాయ సంతతం శంకరనిరసి గంగాత 

రంగాంతళపతివసతి మృగాంకః క ఫ్ర *₹ంగః॥ 508 

టి, వివ}్వాోయసం=ఆకాత మును, గంగాతరంగఅంత: = గంగాతరం౫గ ములను 

ధ్య, మృగాంక8=జింకగు రుకలవాండు-చం దుండు కృళాంగః=కృళించినఅం 

గముగలవాయము. 

తే వమి ? యాసోము. డావ్లూమ మేది యెపుడు 

- జటలపటలంబునను విశంశకటభయంక 

రంబు శంకరునిదడి యాశిశరంబుపయిన 

గాంగ ముగు తరంగముల. గృకీశాంగుం జాయె, 

టి. వ్యోమము-- ఏది= ఆకాశమును+ విడిచి, జటలపటలంబునను=జడల సమూ 

వాములోను, విశంకటభయంకరంబు = విస్తార మెనభయమును గలుగ జేయు 

నది యొ. 

పి శ్వావసుః.___వి శ్వావసువు.___ 

గ! (శుణు సఖే! త తకారణమ్॥ 504 
. చెలికాండా ! దానికిని గారణము వినుము. 

వృ! శివశిరసి క్లీతభాను 
స్పాగరనూనుత్వసూచనాయ పరమ్ 

అధివసతి త్మ హాప్యూ 

గంగాయా జశర మల్పతనురేమః॥ 505 



సటిప్పణాంధ, పద్య టీకా తాత్స ర్యేతిహాససహితము, 407 

అ. ఏనః=ఈ, కీతభానుః=చందు(డు, శివశిరసీ=ళివునిశిరస్సునందు, సా 
గరనూనుత్వుసూచనాయ=సయు దప్పు త్రత (మను సూచించుట , పరం=మిక్కా 

లి అల్బతనుః= స్వల్పశరీరముకల వాం డై , తత్ మహి ప్యాః =ఆసమదునిభార్య 

యెన, గంగాయా?=గం గాబేవియొక్క, జఠరం =గర్భస్థానమును, అధివసతి = 

చేరుచున్న చాడు. 

తా. ఈచం(దుండు ఆశివునిశిరస్సున తాను సము[దుపు తుండని తెలిపించు 

కొనుటకై ఆసము(దుభార్యమైన గంగాదేవిని తనతల్లినిగాను తోంపించుకొనుటు 

కునె ఆగంగాగర్భమధ్య మున నే ఎవేరియున్న వాండు. 

క, పురహరుతల నీలీతల 

కరు. డలసాగరకుమూరశకతసూచిత వకూ 

కరణిని నాతనిసతి యా 
సురనదియుదరంబులో శిశ్రశుతను వసించున్. 

గ| తథాపి లుజ్బవప ఫల వేప్పుభీర నాదృత్యః॥ 506 

వ. అట్టయినను, అదికిరాతు. డగునిత(డు ఫలముల గోరువారు 
సమాదరింప( దగువాండు కాడు. 

తథాహిా.___అది సరే. 

నొరుపర్వత ము. 

ఇ. సౌవర్ణ భూధరము-బంగారుకొండ= మేరుపర్యతము. ఇది మహోన్నత 

మై బంగారమయమై స ప్త ద్వీపయులనుధ్యనున్న మై ఒకప్పుడు హీమవత్సర్యతము 
తోడివివాదమయుతో నీకంటు ననాహచ్చని పెరిగి రింగ భూమ్యా కాళ ములు 

నిండి సూర్యచం[డుల రశ్శియే కనంబడకుండుటదే దేవతలు మెంజ వెట్టుకోయా, 
అగ_స్ట్య్రమహోముని నచ్చి దీనింజూచి, అది సాష్ట్రాంగనమస్కా-రముచేయలా, 
నీవిక్లేయుంథు. ఇదో పోయివచ్చెదను. అని దానికాజ్ఞ యిచ్చిపోయి, ఇదివజుకు 
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ఆమలయపర్వతమున నే (పర్రిణికొండలోనె) నిలిచిపోయినందున ఇదియు నిది 

వణుకును అప్లై నేల నణంగియున్నయది. 

వృ! సౌవర్ణ భాధర మపి న్వశనే నిధాయ 
ఛియాం క వాలభ్ళ దిహోటతి కృ త్రివాసాః 

ఆ సామినం స్గయమ సౌ పరిగృహ్య లుజో mer a టు 

లత్మపతిం త మపి మార్లణయాంచకార॥ ర్0% 

అ. స్వకశే=తన చేత, సౌవర్థ భూధరమపి=బంశారుకొండను- మేరుపర్వత 
మును, నిధాయ= పెట్టుకొ, కృ త్తివాసాః = ఏనుంగుతోలువ స్వమువాండె, 

కపాలభ్బాత్ =పు జను చెకొన్నవాండునై, ఇవా=ఇక్కాడ, ఫిమాం=బిచ్చము 

నుగూర్చి, అటతి=తిరుగుచున్న వాండు, ఇదం=ఇద్కి ఆసాం=ఊఆండనీ? అసౌ= 

ఇతండు, స్వయం= తానె లుబ్బః =ఆదికిరాతు (డే -లోఖిమై, లకీ పతిం=సశై గై 

శ్వర్యసంపన్ను టె న లశ్మీపతిని, పరిగృ్భవ్యూ= చేకొని, తమవీ = అతనినిసాడ, 
మార్హణయాం చకార=బాణముాా జేనికాచెను. 'వదకుకొనెను. 

తా. మేరువు ధనుస్సు గాను, విష్ణువు బాణముగాను గల ఇతండు బంగారు 

కొండను చేతం బెట్టుకొనియున్యు పెట్ణ చేతం బట్టుకొని తోలు కట్టుకొని 
బిద్చమెళ్తుకొనుచున్నా6డు గాక, లోశ్ళికిరాతుం డై సరె శ్వ్యర్యసంపన్ను 

డైన విష్ణువును గనిపట్టియు, అతని “వెదకుటండే యున్నాండు. 

తే. కనకధరమున కరమున 4 గలిగి, లుబు 

"కేలం బునుకను చేనికశేతోలు మొలను 
దాల్చి తిరియు నదుండనీ $ తానె (శ్రీ ప 
భువును గనియును మార్షణంశేబున, ఘటించే. 

టి. మార్హ ణంబున= చాణమందు- వెదకుటందు, ఘటిం చె=నుటిల్ల ంజేసికానె, 

తిరియుక =తిరిపమెత్తును. 

వృ!సూ త ని తాంశుక లాభోఒప్యపటో 

పా మభర పదనివిహోపి | 
Pr. ' ౨) 
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లుబ్లో౭_య మయోవా స్త స్పండుల 

స్తే =-ప్యటత్యహళో భి కామ్] 508 

అ. అయం= ఈ, లుబ్బః = లో భియైన-ఆదికి రాతుం డై నళివుండు, సూక్ష్మ +సి తాం 

శుక--లాభోవి-సి తాంశు _కలాభోపీ= సన్న మైన + తెల్లనివ స్త) ముయొక్క_+లాభ 

కలవాండయ్యునః( సన్న మైన +చందునియొక్క_+కళొ కాంతిక లవాండయ్యు 

న్యు) అపటః=స స్త్రహే నుండును- దిగంబరుండు నై :పామధరపద +నివిష్టోపి=బం 

గారుకలిగియుండు స్థానమందు (యేరుపర్వతస్థానమందు) ఉన్న వాండయ్యును; 

అయోవా సః = దేనుయువంటికులయు నే చేయి కలవాండునై, తండుల- 

స త్వేపి=బియ్యము+ఉ ౦డియు- (తండు+లస త్త్వేపి=నందికేళ్వ రునిచేత-[పకా 

శించుట కలిగియుండియు) ఫికుం=బిచ్చమునుగూర్చ్కి అటతి=తిరుగుచున్నాల 

డు, అపో వింత! 

తా. చర్వ్షదశేఖరుండు దిగంబరుండుు మేరుపర్యత వాని, కూలపాణి, నంది 

శేశరసేవితు(డు, నై నయితం డిట్లు సన్నవ స్తయుకలిగియు వస్త) ములేనివాం 
డు-గాను బంగా రుంశుచోట నుండియు లోఫిగాను తండులము లుండియు 

బిచ్చమెత్తు చున్న వాడు. 

క, విపుఐఎని తాంశుక లాభుండు 

నపటుండు సౌనర్హ ధరపకీ దావిష్షుండుం దా 

నిపుకును లుబ్దుం డయణ రు. 

డుపతండులసతు (( డు[గుం 4 మూరక తిరియున్ . 

టి. ఉగుండు=కోపీ- శివుండు, ఊరక =వ్యర్థ ముగా - విస్తారముగా ఊప 

తేండులసక్తు (డు = తండుల సామిపష్యమం దె ఉఊనికిగలవా6డు - సమిపమం దె 

నందికేశ్చరునితో [ప్రకాశము కలవాండా. 

ఇ. లుబ్బుండు= ఆదికి రాతుండు-శివుండు. ఇతండు అర్జునునితో యుద్ధముచేసి అత 

నికి పాశుప తాస్ఫయు నిచ్చునపుడు కిరాతునివేషమును పూనియున్న యతడు. 

గ అత్యల్ప మిదముచ్య తే యచ్చంక క రసంగా ద్దంగాయామపి జీవ 

న దాయిన్యాం సం కాంత్రా తెద్ద తా లుబ్దతా। 509 
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వ. శివసంగముమున గంగానది జీవనద యయ్యును, ఆశివునియం 

దలిలుబ్ధత యుం దాను. జేకొనునది యయ్యె. 

టి. జీవనద=జలము నిచ్చునది-బదుకునిచ్చునదియు , లుబ్ధల్ =లో భిత్వము- 

ఆదికి రాతత యు. 

పశ్య, చూడుము. ం 
వృ[ము క్షాశి తావిమ్టుపదోది తాకి 

గాంగేయ ము త్పాద్య వను (పకృష్ణమ్ 
(_వాప్యాపి రత్నా కరని నిత్యసంగం 

కపై కాశాం నహి గంగా॥ ర్10 

గంగానది-- 92 వృ త్తమున చూడు? 

అ. ముక్త-యుకా - ఆశితాపీ = సంసారవిము కులచేత్ - ముత్యముల చేత, 
ఆశ్రయింపంబడినది యైనను; విస్టుపవ- ఉదితావీ=విష్ణుపాదమున - ఆకాశ మున-_ 

పుట్టినడియయ్యును, గంగాజగంానది, పకృషస్టం = ో బేషించిన, -గాం గేయం 

స్వర్థ మయమైన - గంగాపు తుండ డన్న వసు=ధనమును- అష్ట్రవసువులలో నొక 

డగు భీష్తుని, ఆ త్పాద్య = పుట్టెంచి, రళ్నాకర-నిత్యసంగం - (ోష్టవ స్ప సువుల 

కన్ని టికి స్థానమైనవానితో - సము దునిత్రో - సదాసాంగత్యమున్సు (పాప్యా 
వి=పొందియు, కపర్ది క -కపర్ట్షి కా- -అశాం=శివుని శిరస్సునందు - గుల్ల లయందు- 

కోరికను, నజహాతి= విడువదు. 

తె. ఆకాశమున. బుటి టి మత్యములతోను బంగారు మొదలై. నవానితోను 

రత్నాకరునితోను సవావాసము గలిగియుండియు, గుల్ల లను నోరెడు నీగంగ 
యిట్లు విష్ణుబాదమునం బుట్టె ము కృపురుషులతోం సూడి ఫీపాదులను బుట్టించి 

రశ్నాకరసాంగత్యకుతోన నున్నను, ఆకపర్టి శిరస్సున నుంటయే కోరుచున్నది. 

"లే. విష్టుపదమున నుదిత మమె శ విమ్షుపదియె 
యర! ముక్తావళ్ళీశిత ఫయొ యె వను(ప 

'_ థానగాంచేయజనక యె + తాన. కోరి 
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(పమదమున. బాజి రత్నాకశరమును శేరి 
యును గపర్డి కాశం (బకాశ శమునను విడదు. 

టి. వస్నుప్రథాన గాంగోయజనక =ధనములలో (ప్రధానమైన బంగారమును 

ఫుట్రించునది - అస్టవసువులలో (పధోొను( డెనఫీష్తుని పుట్టించునది. 

అన్య చ్చ. మటణియొక టి, ____ 

వృ! సర సత్ శే ముఖ సమృద్ధిజుపోద $ 

తెఫెండరీకవనవాసనయా2పి 

య త్తయా౭_ప్యవధిజహ్ను మఖ_స్త 

త్ప(తఘాతి చిరసంగకి దోపాత్ ॥ 511 

అ. సర్వతో ముఖ- సమృద్ధి జు పా యజ్ఞ విశేషములయు-జలములయు- సమృ 

ద్దిని పొందెనదియైనను, ఉఊద్యత్ - పౌండరీకపన- వాసనయావి=(ప్రబలించుచున్న - 

యజ్ఞ విశేష షములయు _ 'తెల్లందామరలయు-సమూహమందలి - సంస్కా-రము- 

పరిమళ ముగ లదియైనను, తయావీ =ఆగంగ చేతకూడ, జహ్ను మఖః= జహ్ను ముని 

యజ్ఞము, అవధి=నళింపంజేయంబజినది, యత్ =ఏదియో, తత్ =ఆయజ్ఞ నాళ 

ము స|తభూాతి-చిరసంగతి- దోషపాత్ -ధగక్షయజి జ్ఞ ధ్వంసకుం డెన శివునియొక్క_, 

చిరకాలసాంగత్య మెడి - దోవమువలన నే. 

తా. నీటి నిండికయు నిండు తెల్లందామరలును ఫలి? యజ్ఞ విశేషములును 

వాని సంస్కా_రములును గల్లియుండు నీగంగానదిచేతం గూడ ఆదక్షయజ్ఞ ధ్వం 

సకం _డైన శివునిసాంగత్యదోవమువలన నే కదా ? ఈజస్న యునియజ్ఞ ము 

కూడ ధ్వంసము చేయబడినది. 

శే, సర్వతో ముఖసుముఖ మో+ఖన్వసుఖము 

వొండరీకవాననము నపంకధనము 

నయ్యు, జాహ్న వీరురము జాశ్రహ్నవనవనమె 

సవన నాళినహూవసతి శ సమయం జేసె. 

టి. సర్వతోముఖం-సుముఖుము = యజ్ఞ వ జేషములందును - జలములందును- 
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(పేమ కలది పౌండరీక-వాసనముకొ = పౌండరీకయ్య్జా వి శేషములయు- తెల్ల 

దామరలయు - సంస్కాారము-పరిమళము కలదియు, అపంకధనము=అపా 
పు లే-అడును లేకుండుకు ధనమా గలదియు, సవననాశి.సహావసతిక్ = దక్ష 

యజ్ఞ ధ్వంసకండెన కివునియొక్క_ - సవావాసముచేక, జాహ్నవ సవనమె = జ 
హ్నమునిసంబంధియైన యాగయుగ్కె సమ యం జేసెజనాశము చేసెను 

ఇ, జహ్మ్న యునిబుభునిప్రు తుండ నపురూరవునిప్రు (తుండు అమవనువు,అతని 

పృుతుండేన ఫీయునిపు తుండు సుహోో తుండు, అతనిపు తుండు ఇతడు ఇతండు 

భగీరనునిపార్గనమా న విష్టుపది అయిన గంగ. శివునిజటాజూటమునుండి [పవ 

హించివచ్చి తనత్మశమమును ముంచుకొనయా, తాను దాని బానమువేసి మ 

అల ఆభగీరనుండు పార్టి ౦చినందున తీనబెవినుండ్ విడిచి వచ్చినందువలన నే 

ఈగంగయు జావ్నా వి అనంబడ్యొ. 

పునర్విమృశ న. మతే విమర్శించి. __ 

వృ॥ ఈశ? కర స్వీకృత కాంచనాదిః 

కుబేరమి; తం రజ తాచలస్థః 

తెథధాపీ భివేౌటన మస్యజాతం 

విధా శిరసే కుటి లే కుత క్లీ9ః॥ ర్12 
అ. ఈశః =(పభువై నళివుండు, కరన్వీకృత కాంచనా (దిః= చేతలైై కొన్న 

బంగారుపర్పతీము కలవాండ్సు కుబేరమ్మితం=ధనాధిపుండైన కుబేరునికి "న్నే హీ 
చుండు, రజ తాచలస్థః= వెండికొండలో నుండువాడు తథావీ=అయినను, 

అస్య=ఇకేనికి, భఇమెటనం= బిచ్చమునకై తిరుగుట్క జూతం=కలిగివది. కుటిలే= 
వ్యక మైన, విధా= దైవము - చరదుండు, శిర స్టెసతి=తలలో నుండగా, (శ్రీః= 

లక్ష, కుతః=ఎక్క_డిది? 

తా. ఈళివుండు తనచేత బంగారుకొండయునుు ఇంట. వెండికొండయును 

(పక్క ధనాధిపతియైన కుబేరుండే న్నేహితుండుగాను (పభువుగానుండియు; 
్ అకతనితలను పక మైన దైవము చం దుళిడుండుటవలన అతనికి లక్ష్మీ యొట్లునిలుచును? 
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తే, వారుండు కనకా[ దికరుండు నీశశ్వరుండు తానె 

(శీదహాతుండును రజ తో దిశస్థితుండు నయ్యు. 

దిరిప మేగతి యయ్యె సుశస్థివతం దనకు 

రాజె తల (వొక్క_ సిరి యొక్కుళనోజ యెట్లు. 
ట్. శ్రీద_స్థతు(డు = కుచేరునకు-పీయు (డు, రాజె=చందుడే - మహాప 

భు వె. (అర్జాంతరశ్యా సాలం కారము). 

ఇ. కాంచనాాది--- మేరుపర్వతీము-- 454 వృ త్తమ్ముకింద చూడు. 

రజతా ది కెలాసము ఇది హిమపత్పర్వత మునకు వెనుకటి పక్క. 

వెండి మయమై తనయందు మాణిభ ( చాదిగువ్యూకులకు అధిపతి మై నవనిధుల 

కును పతియై నసియించు కుజేరునితోడి స్నేవాముతోం గూడ మ హేళ్వరుండును 

తనకు అధిపతియె తనయం దె వాసము 'వైయంబడుచునున్న పర్వలము. 

కించ. __మజియు. ా  

గ| ఏవ విరుద్దధర్థా కృ త్తివాసాః కుత స్తోపతేవ్యః | 518 

వ, ఈవిరుద్ధథేర్ము (డు పరివేన్టి తక రిచర్ము (డు వ్రైగడందగువా. డగు 

టు యెట్లు? 

(శుణుతావత్ :_విను మంతయు. ___ 

వృ॥ధ శే నముహోేమార్జి షఎబడౌవధీశ 

పగావర్పుధం ఫాలతే లే2_౦గ కేషు 

ఫణేం( దమాళిస్థమణ్ని వనూతం 
వాకోంధకారిత్వ నుథాప్యువె తి! 514 

_ అ. వార్కా=శివు(డు, మూర్తి షైజలేలయందు, జడ-జె వథీశం=చల్ల ని-చంద 

సంబంధిమయైనదియు, ఫాలత లే= నొసట, జి 'వర్చుధం= అగ్ని సంబంధిమైనదియు 

అంగకేషు=అం౫ ములయందు ఫణీం (దమౌళిస్థ-మణి-_పనూతం =మహాసర్పముల 

తలలందుండునటై-రత్న ములపలన-పుట్టి నదియు నె న,మవాః= తేజస్సును, ధ ్ తే= 

ధకించుచున్నా (డు; అథా2._పి= ఇట్లుండియు, అంధ కారితం=-చీయకటికలుగ 
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జేయువానిగుణమును-అంధ కాసురునికి శ తువనుగుణయునుక ఉ పెతి =పొందు 

చున్నాడు. 

తా. ఈళివుండు తనతలలో చంద తేజస్సును, నొసటిలో అన్ని లేజసును, 

వింటిలో సర్పశిరస్సులరత్న తే తేజమునుక్ ధరించియు ; తాను అంధ కారియే 

అగుట ఆశ్చర్యము ! 

క. తేల శీతలరుచిరోచి నొ ౯ 
సల రోచిప్కేశరోచి శ సకలాంగములం 

దుల ఫణినువముణీరోచియుం 

గలిగియునుం దొలంగ దంధళశేకారిత తనకున్ 

టి. కీతలరుచిరో చిజదం(దుని తేజస్సు, రో-చిచే పు_శరోచి= =అన్ని తేజస్సు. 

ఇ. అంధకానురుండు--నీండు దనువంశస్థులలో నొకదానవృ(శు, శివుని 

చత నే సంవారింపంబడిన వాడు. 

అవి న, మజియు.___ 

వృ॥తారకారిం వహ నృంశే 

మ స్లకే తారకాధిపమ్ | 

అంగీకుర్యళ సుద్భశ మ 

వ్యలీ కాక విభాత్యయమ్!। ర్ ర్ 

అ. అయం=ఇత(డు, అంెకే=ఒడిలో, తారకారిం= తారకాసురశ [తు వైన 

కుమారుని మ_స్తకే=తలలో తార కాధిపం=చం[దునికొ, వవాక్ =పహీంచుచు, 

సుదృశం = మంచికంటిని-పార్వతిని, అంగీకర్వన్న పీ=న్వీకరించుచున్నను; అలీ 

కాక్షస్సక = =క పటమైన-నె త్తిని కన్నుకలవాండగుచు, విఫాతి= విరుద్ధ ముగా - 

విశేషముగా (ప్రకాశించుచున్న వాడు. 

తౌ. ఈళివుండు ఒడిని తారకారి నుంచికొని దానికి విరుద్ధముగా తలలో 

తార కాధిపతి నుంచికొనుటయ్యు (తగినచోట మం చికన్నుంచికొని డానికి విరు 
ద్ధమగ్యా నెత్తిచోట నొక్క.కనె న్నన నుంచికొనుట తగునా? 
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ఆ. తారకారి నంకశేతలమున. దాల్పుచుం 
దార కాధిపతిని $ దలన. తాల్సి 

_ యశదృశను సువృశను శ నంగీకరించుచు 
నయిన, నికనయను( శే డలరు నెట్లు ? 
ఇ. తార క్రారి= =కుమవూర స్వామి. 449 వన్డే “సము చూడు? 

తార కానురుండు__వీండు క శ్యపునికెడు కై నష జాంగునికొశుక్కు వీడు తప 

స్సుచేసి (బహాను గని లఎవరిచే" నైనను చావు లేకుండు వరమడుగలాా, పుట్టిన 

యేడసదినములోేని చాలునిచేమాతముగాక మ అవరిపలన్ననై నను చావులేనీపర 
ముతీ నీక్రాని ఏడుదినాలబాలు.లడెన ఆకుమారస్వామి చెత నె చంపయబడినవాండు. 

విశ్వావనుః.._విశ్వావసువు.__ 
గ॥ కిమేఖి శృబ్ల కేసి. పుకశ్రరణో రూవణై రస్యఖలు నృుత్యుంజయ 

స్వ విశ్వ స్తుత్య నున్యాద్ఫృకం వదాన్యత్వమ్। 516 
వ. ఈశబ్ద నవలే ముఖ్యా శే పము లె నదూానణము లేల? ఈ 

కిన నీయొక్క యసద్భశ నుయినవ దాన్యత్వము జగ ద్వినుత్య 
వెకదా? 

టి. ముఖ్య- -ఆశేహములు = ముఖ్యముగ - కూడికక'లవి, జగత్ -వినుత్యము= 
లోకముచేత _ వినుతింపందగినది. 

ఇ. మృత్యుంజయుడు శివుడు, ఇతడు తన్ను గుణించి తపన్సు చేయు 

చున్నమార్కండేయమవార్షి ని యముండు పట్టి వధించినందున, తౌ నాబుమషి.ని 
విడిపించుటకై మృత్యువనంబడుచున్న ఆయముని తనక్రోపముతో కాలితో 
తన్ని జయించినయత.దడు. చూడు? ఉరి వృత్త తముమిోంద. 

వృ దీర్హాయు రునిసూనవే స స్మదదతే దివ్యం తథాఒభీష్టదమ్ 
(వేఖ్యాతాయ భఛగీరథాయ భగవత్పాదామృతం (పాదదాత్ 
పాజేభ్యేపిచ బాణపం _క్తివదన( సా పైభ్య ఇష్టం ఫలమ్ 
(వాదా త్తస్య శివన్న భాతి జగ దాహాదాయ వాడాన్యకమ్॥ 



416 విష ంగుణాదర్శము 

అ. యఃజ=వీశివుండు మునిసూనవే= మునిఫు.తుండైన మార్మ_ండేయునిశె , 

en అధ “సై _ ర = 
దీర్థాయుః = దీర్గ యుస్సును, దదతేస్మ=ఇచ్చెనో, తథా=అట్లు, (పఖ్యాతా | 

యజ (పసిద్దులడైన) ఛగిరథాయ=భగీరథున కె , అఫీష్త్టదం =కోరికలనిచ్చున దై, 

దిన్సం = అసామాన్యమైన) భగన త్పాదామృరం = విష్ణుపాదామ్ఫుతే మైనగంగను, 

(పాదాత్ =ఇచ్చెనో; చాణప జీవదన ప స్వేభ్యః= చా
ణాసురుండు- రావణుండు- 

ముందుగాయగల, పాపీభ్యో2_పీచ=పాపుల కై కూడ, ఇష్టంఫలం =కోరినఫలమును, 

(పాడాత్ =ఇచ్చెనో; తస్వశివస్య=అట్టి శివునియొక్క_, వాదాన్యకం=దాత్భత్వ 

ము జగత్ ఆహ్లాదాయ = లోకముయొక్కా సంతోషమునశె , భఛాతి=(పకా 

వించుచున్నది. 

తా. మార్చు_ండే యునకో వీస్ధాయువును, భగీర భునకు కోరుకొన్న విష్ణుపా 

దతీర్థ మును; మహాపాపులగు బాణాసుర రానతాసురాదులకులహడ కోరినఫల 

ములను నిచ్చినయీశివునిదాతృత్వము లో కాన్గోదక ము కాదా? 

ఉ. ఇచ్చెను దీర వాయువును + నిమ్ముగ నమ్మునిపుతు, బిల్సి, తా 

నిచ్చె. జుమిా? భగీరథున $ కష్టము విన్ణుపదాన్ఫుతంబు -వే 

నిచ్చెను బాణ రావణము $ీఖేనల కష్టము లెల్ల లోక ముల్ 

మెచ్చుంగదడా? వదాన్యతకు $ మిక్కిలి మిక్కిలికంటి దేవరన్. 

(తుండు. ఇ. మార్మ్క_ం౦డేయు(డు -భృగుమవార్షి పుతుడె నమక ండుమవారి పు 

భగీరథుడు 41వ వృ త్తము(కిందం జూడు? 

బాణాసురుడు వీడు బలిచ్శకవ ర పథమప్యుతుండు, వేయిచేతుల 

వాయ్యు వీడు తనకు తెలియక తనకూంతురైన ఊహ అనిరుద్దుని కోరి ఏివావా 

ముచేసికొనం చెప్పించి యుంచుకొని యుంటను విని ఆయనిరుడుని కా రాగ్భవా 

మున నాగపాశ బద్ధుని జేసీనది తెలిసీ ఆ యనిరుద్దుని తాతేగా రై న యా శీకృ 

న్స్లమా ర్తి వచ్చి యుద్దయుచేని వానిచేతులు నబుకుచుండయా, శివుడు వచ్చి 

వేడుకొని వానిని నాల్లు చేతులుమా తము కలచానినిగా నిలిపికొని తన పమథ 

' గణమున అగేిసరునిగాం జేసికౌనయుడి యున్నవాండు, 
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పం కి వవ కుడు రావకాను రుడు పదితలలవాండు, లంకారాజు, కుంభ 

కర్ణ విఫీషణులయన్న, మండోదరిమగండు, (శీరాములచే సంవారింపంబడిన 

వాండు. (వీరు సనకసనందనాదులకా పము బే జయవిజయులు అను (శీమహో 

'విష్ణుద్వారపాలకులు రావణకుంభ క రులుగాం బుట్టినవారు.) 

కృణశానుః, క ృశానువు. అ . 

గ॥ త చేత దాహతం భాషితం యన్మహా దేవస్య వాదాన్యకం జగ 

దాహ్తాదయతీతి। 518 

టె. అహతం= కొట్టుపడినది _ సరికాదు, 

వ. ఎయ్యుది నామచదేవునివాదాన్యక మెల్లలోకముల మెప్పించు 

చున్నది యన్నదియో ? అయ్యది యనృతము మై యున్న 

యధియ. “ 

యతః. ఏలంళు P__ 

వృ॥దత్యా వరం దానవరాతుశేభ్యో 

విశ ఏన్యచ స్వస్య చ యో విషాదమ్ | 

నంపాదయామాన శ శాంకమా లే 

ర్పాతృత్వ మేతస్వ తవైవ హృద్యమ్ు॥ 519 

అ. యః = ఏళివుడు, దానవరాక్ష సే సభ్యః = = దనుజులకును రక్కా_సులకునుు, 

వరం=నరమును, ద త్వా=ఇచ్చి, విశ ప్ర స్యచ=లోకమునకును, స్వ స్యచ=తనకున్ను 

విహెదం=దుఃఖమును, సంపాదయామాస= కలుగంజే సెనో, ఏత స్య = అట్టియ్య్రా 

శశాంకమొశీః= శివునియొక్క_, దాతృత్వం= దానగు ణమ్యు తవఏవ=నీకే, వా 

ద్యం=ః =మనోవారము. . 

. దనుజులజేకాక, రక్కొ_సులకుం గూడ నరములిచ్చి లోకులుకాక, ఆతా. 

నుగూడ దుఃఖపడినట్టి యీయీశ్వరునిదానగుణము నీకు మాతమే మనోవా 

రముగాని, మా కెప్వరికిని మనోవారము కాదు. 

క, దనుజులకును రాతుసనులకు 

27 



జరి లవ వ లం పేశ్వగుణాదర్శము వ. 

. ననిశము వర మొసంగ్ లోకళపహోని స్వహానికా 

'బొనరిచికొనువీభాతే ' | 

'శునికిని గలదానగుణము $ చోఢ్యము నీకీ. 

విశ్వావసుః.__ పిశ్వావసువు — : 

M1 కుటిలధిపణ ! గుణమపి దోపఇతి 'ఘోషయతి-భ వాన్ 1 520 

వ. ఓకుటిలమతీ.! గుణమునై నను దోష మనియే 'ఘోమించు 
చున్నావు నీవు. 

త థాహ్ ,._.. అది సే. ' 

వృ! దె దై క్వేభ్యో సవరా న దాన్యతయది (త్యమ్మువాు స్త స్తర్పి తే 
2 నాశత్యు న్ఫువనానిశే పము, ముదయంనాప్పన ద్ద దయా శొర్జిణ। 

నోడాయిష్యుతే మానుపాదిషు హరి ర్నో సేతు "న్తాదిక కే 
ప్రాభంక్స్యద్భగ వాళ (౫ వారవ మమిానాలంఘయిష్యున్నరాః॥ 

అ, సః-త్యక్షః= త్రి న్మేతుండయిన ఆళశివుండు, దై త్యేభ్యః=రాక్షనులక్పు 

వరాక్ =వరములనుున అదాస్యత్ యది=ఇయ్యనివాండయ్యె నేని, తర్పి=ఐినప్పు. 

డు, తేదై త్యాః=ఆరాక్షనులు, ముహుః=పలుమాటు, భువనాని= లోకములను 

సేహ్తుం=నశింపంజేయుటకు, నాశ కుక్ =సమస్ధలు కాయజాలరు; శార్థిణః= విష్ణు 

వుయొుక్కు, చయాజకృప ఉదయం నాస్ప న్్ =పుట్టంజాలదు, మానుహోదిషు 

' =మానుపాదిజాతులయందు , వారిః=విష్టువు, నోదాయిస్యత = అవిర్భ వింపంజా 

లండు భగవాక =ఆభగపంతుండు, సేతుగీ తాదెకం= నేతువు భగపద్దిత “మొద 

లెనదానిన్సి నో పాభంత్స ్యత్ = బంధింపంజాలండు, అమో=ఈ, నరాః=మను 

పులు, భ వార్జవంజపాపసము(ద్ర మును, నాలంఘయిష్యుక్ =దాంటంజాలరు, 

తా. ఈశివు. డారాక్షసులు కోరిన వరా లీయనియెడల, వారు లోకులకు 

'చోధకులు కారా? అప్పుడు విష్ణువు దయకలిగి, ఆరామక్ళష్టాదులుగాను ' అవత 

నింపక పోవును; అవతరింపనియెడల ఆనేతుబంధన భగవద్రీ్ తాదులు కలుగక 

పోవును అవి లేనియెడల మన మిసంసారసమ్యాదామెట్టు తరింతుము? 
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చ. దికిజులకై. వరంబు లిడడే౯ వారుం డాదితిప్పు! తు లీజగ 

శ్రి త్రయము పాడుసేయ. బలుశీదిట్టలు కారెగితదర్థ మారమా 
రేకి దయారసంబు (పభ శీవంబును గాదు, రమాధినాథుం డ 
ద్యితయత నిద్ధరి త్రీ నవశతీర్చుండుగా. డలసేతుగీతముల్ 
వితతము భాగ నేర్పడవు “4 ఏకం దరింపరు. లోకు లేకడన్, 

కించ,.__మజియు. —_ 

వృ॥ కంపాతరంగ శిశిరానిల డింఛజాత 

కం౦:పా(ము నిప్పతిత పుష్పర సాభివ, శః 

సంసాదయ త్యతులసంపద నుర్గినో=_ను 
క 0వానుధాంబుధి రయం పతి రంది కాయా;॥ ర్2ి2 

అ. కంపా-తరంగ - శిశిర-అనిలడింభ - జాత-కంప-ఆ[మ-నిష్పతిత-పున్న 

రస-అభిషి క్షః = కంపానదియొక్క_ - అలలచేత - చల్లనైన - పిల్లగాలి చేత - 

పుట్టి-కదలికనల - మామిడిచెట్టు నుండి - జాటీపడేన - మకరందముచేత - అఖి 

షేకమయు' చేయంబడినవాండును అనుకంపా-నుధా - అంబుధి ందయ అనెడు- 

అమృతమునకు - సమ్ముదునిపంటివాండు నైన అంబికాయాఃపతిః = పార్వతీ 
పతి, అర్థ న8= (పార్టి ంచువానికి, అతుల సంపదం= సౌటి లేని సంపదను, సంపా 

దయతి= లునంజేయ్ చున్నాండు. 

తా. కంవానది యలలనుండి వచ్చిన చల్లని పిల్లి గాలికి. గదలి మామిడిపూ 

వులనుండి జాజీ వెబ్లవయెవచ్చు తేననెచేత-నే అభిషేకము గలిగియుండు నీయే 
కా_మేశ్వరు(డు (ప్రార్థి ంచువారికి అత్యంతదయతో అఖిలై శ్వర్యము. లిచ్చు 

. .చుండువాండు. 

ర్, కంపాక ల్లోలానిల : 

కంవితసవాకార కుసుమము శే గంధిలకాయుం 

డింపారయగ నీహరుం డను ౧-౧... 
. కంపానిధి సంపద లిడూఖాళ్ గడు, నర్జులకుక్... ' 
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కంపానది ఇది ఈకంచి సమిపభూమిలోని అశ, మంజాుళా, కంప, 

వారి దా విరజా, తీరా, వేగవతీ అను నీసప్కృనదులలో నొకటి. 

౫॥ పురీం నిరీక్యు సశ్తాఘం! . ర్2కి 

వ. కాంచీపురి - నిరీశీంచి శ్రాఘాసహితంబుగ. 

శ్లో॥ అల్చో౭_పికాంచ్యా' మావాసా దాసాదయతిగ "రవమ్ 

యత వతత్పురస్థాణు గిరీశ ఇతిగీయలే! ర్క్తీ 

అ. అల్చో2_వీ=అల్పుండె యెనను కాంచ్యాం=కంచిలో, ఆవాస్తాత్ = 

వానము చేయుటవలన, గారవం=గొప్పతనమునుు ఆసౌదయతి = పొందుచు 

న్నాడు, యతే౩=ఎందువలన (అంక), ఏతత్ పురస-అణలం= ఈ కాంచీప 

ట్రణమం దుం డెడు-అణుమ్మాతవస్తు వు - ఏతత్చుర- సాణుః ఇతి= ఈకం-చియం 

దలి-ఏకాామేశ్వరుండు అనియు, రీ ఇతి =పర్యత శేస్థ మని - కై లాసపతి 

యనియు, గీయ తే =న్యవవారింప బడుచున్నది. 

తా. ఈకం'చిలోని యేయణుమ్మాతేవస్సు వై నన్వు కెలాసముూగాను క్రైలా 

ననాధుండుగాను అగుచున్నాండు గాను ఇంక -నేపురుషుం. డెంతయల్పు( డై 

నను ఈకంచియం దుండువా, డెంతో మవా త్త వ్రము కలవాంజె యగును. 

ఆ. అల్పతనువునయితి $ మూావాసమునంచేసి 

గారవంబు కాంచి కాంచి వెలయు 

నేల యనంగం దనుగ శ నీపుర సాణును 

పొగడంబడుగిరీశు.శడుగను నెగడి, 

_ కృశానుః. కృ శానును. 

a అనోక్టన్యథధర్య విరుద్ధస్వభావాభ్యాం చేవాభ్యా మా[కాంతా 

మేనాం నగరీం విసామీ॥ ర్లర్ 

వ. పరస్పరధర్థవిరోధిస్వభావ దేవత లీకై వడిం బై కొనెడియాన 
గరిని గొనియాడుచున్నాండ వేమి ? 

వృ+బేవౌ ద్వా వధికాంచి వశ్య లసత; (పాచీ(పకీచ్యాశ మో 
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_స్త కెకః కురుతే వినాయకమధ శ్చీతం పురశ్చాపరః 
ఏకో నిత్య మనష్ట్రమూ ర్తి రితరః ఖ్యతోజష్టము. ర ర్త 
త్యకో వారితవాకాగుజా | రి నుచిరా (దత్యాగజా ర్తి రిం పరః! 

అ. అధికాంచి= కంచీయందు, ద్ స్వెజు ఇద్దరు, 'దేనొ= =విష్ణురుద్రులు,- (పాచీ 

(పతీచ్యాశయో =కరార్పుపడమరదిక.లందు, లసత$ = =[పకాశించుచున్నారు.. 

త త=వారిలో, ఏకః=జఒకండు వినాయకంచ=పతీ నాయకు "డనగరుడునిక్, 

అధః కురు తే=క్రిందుపజచుచున్నా (డు - వావానయమనుగాం జేసికొనుచునాన్నా 
డు; అపరణ=మజియొకండు, పురః కురు తే=ముందు సెట్టుకొనుచున్నాడు-పు 
(తునిగాం బేసికొనుచున్నాండు; ఏకః =జఒకండు, నిత్యం = ఎల్లప్పుడును, ' అనప్థ 

మూ ర్తిః=అస్టమూ ర్రికాండు - నశింపంబడనిమా రి కలవాడు, జగతి = లోక 

మున, ఖ్యాతః=(ప్రసద్దుండె, ఇతరః=మట్ొక(డు, అష్టమూ రః = అష్టమాూా 

రులు కలవాడు జగతిఖ్యాతః= =లోకమున పకిద్ధుయో. ఏకః= ఒకండు, జా 

ర్లిం=గజేం దునిబాధను, అచిరాత్ = =ర్వేరగా, వారితవాక్ = పోంగో క్రైను 

పరః= ఇతేరుండు, అగజా-ఆ _ర్హింజు =పర్వతపు(తి యైన పార్వతిమన్న భబాదన, 

ర త్యా=సురత ము చేత, వారితవాకా_ పోయా స్టైను. పశ్య=చూడు? ((కమవిరు 

ద్ధాలం కార.) . 

తౌ, ఈకంచిలో తూర్పున వరదరాజులు వినాయకుని (గరుడుని) వాహ 
నముగాం జేసికొని, నష్టమూ ర్తి కాక్క గజా ర్షిని (గజేందదుఃఖయు) పోంగా. 

ట్లినవాయడ్యు పడమర ఏకా(మేశ్వరుండో ఆవినాయకునె బిడ్డనుగా. బెట్టు 
5, అష్టమూ ర్తిమె, అగజా రిని. పార్వతిదుఃఖమును, పోంలోస్తైను. 

సీ, పొడుపుయిక్కి. నోకండు శ విడుపుంజక్కి. నొకండు 

ధృతి నుండు, నుని కొండి $ దిక్కు చేటు 

[కిందు నొకండును 4 ముందు నొకండు వి 

నాయకు నిడు నిడశ(టటాయె వే జ 

నష్టమూ యొకండు $ నష్టమూ ర్రి యొకండు 



నుల 
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మూర్తివార. యొకండ 1 మునుపు వేజు 

ఆగజా రి యొకండు $ నగజా రియు నొకండు 

పాంపుం బౌంపుటొకండె. $ రూపు వేటు. 

తే. కాంచి నెలకొొన్న-చెలు వున్న. $ గాంచినపుడె 

కాంచంగానగు నగుటొాకె శే కాంచువారి . 

శేరికేనియుం గాని యి F జేరి కెటుక 

యీటివై రుద్ధ్యమో కాని శే నేంటిదనుక. 

వినాయక, "అష్టమూర్తి; అగజ ల ఇతిహాసము. 

వినాయకుడు 442 వృ త్రయ క్రింద జూడు? 

అన్హమూ రి ఇతడు భవుడు, శర్వుండు, ఈశానుడు పశుపతి, ఖీముండు, 

ఊగుడు మహాదేవుడు, రుదుండు అని యెనిమిది నామములు పరుసతో 

మూర్తులు గలిగియుండు మ'హేశ్వరుండు. (448 చూడు?) 

అగజ=పర్వతేపు తి - పార్వతి. 482 వృ త్తమ్ముకింద చూడు? 

యద్వా. --ఏ దేని. 

వృ॥ కాంచీనామ్ని పురే సువేశమహితే (పాక్పశ్సి మాద్దేశ యో 

క్లి త్రం దై వత యోళశ్చిరం నివసతో రీతి ర్విరుద్ధా మిథః 

వకో యద్ది ఏజరాజను ప్టధరయ త్యన్య స్త ము. తంసయ 

- త్యం ఫా హంత! బిభ రి కశ్చిదపరనే స్న్వ్వేమూర్థని స్వర్ధసీమ్। 

అ. సురేశమహిలే= దేవేం్యదునిచే పూజింపంబడిన, కాంచీచామ్ని పురే = 

కంచి అను పేరుగలపట్టణమందు, (పాక్చశ్చి మోద్దేశయోః పూర్వపళ్ళ్చిమదిక్స9 

దేశములలో, నివసతో౭=వసించుచున్ను, చైవతయోః= దేవతలయొక్క_, రీతిః= 
ప్రకారము, మిథః =పరస్పరము, విరుద్ధా=వ్యతిరి క్తమ్యు చిత్రం =ఆశ్చర్యము ! 
యత్ =ఎందువలన (ఆంచే ద్విజ రాజమవి=పకీ రాజైన గరుత్మ ంతునికొ,ఏకః=' 

ఒక్డండు, అధరయతి=వావానముగా క్రిందుసజచుచున్నా (డు; అన్యః = మటి 

యొకండు తం=ఆనక్షతరా జై నచం[దుని ఉ త్తంసయతి = శెిరోభూవణము 



సటిప్పణాంధ్రపద్య టీశ్రాతాత్వ ర్యేతిహాససహితము. 4238 : 

HE శేసీకానుచున్నా ర; కశ్చిత్ =ఒకానొక(డు, స్వర్గునీం= ఆకాశగంయన్యూ 

స్వేతంఘా=కేనపాదమందు, 'బిభ్ల ర్హి= _భరిందుచున్నా యు. అపరః = మణి 

యొకడు, న్వేమార్ధని=! =తేనతీలయందు, బీభ ర్తి =భరించుచున్నాండా. వాంత 

=అయ్యా !. _ - 

తా. ఈకంచ్చియందు ఆతూర్నున' వరద రాజులు, ఆద్విజరాజు సే కిందుపజు 

చుకొన్నది కాక ఆదేవగంగ నుగూడ6 "గాల జవుఅుంకొనుచున్నవాండు గాని 

పడమర ఏకా _మేశ్ళరుండో ఆద్విజరాజును తనతీలయందు6 బెట్టుకొని ఆచేవ 

గంగను గూడ తలయంటె నిలుపుకొనుచున్నాండు. ఇదేమి పరస్పరవిరుద్ధ మో? 

ఇదేమి ఆశ్చర్య మో? ఆహా! (ఇదియును (కమ, విరుద్ధ అలంకారములు.) 

. కాంచి నెదురెదురుగ నెదిశరించి యిటుల 

నుంకు కా కొక్క ౧6డొక్క.డు $ దుంట లగుచుం 

దలను గాలను లీలను + దనుగబక్షైం” ద 

జెళ్లు విధుని 'నీసురథుని 4 నె చాడు? 

టి. విధుని= చంద్రుని సురధుని= అనంగ, (శ్రమాఆంశారముం)' 

NX ఇతి విరుద్ధ బే వొ కాంత కాంచీనగర నమూాగవనూ ' చారణ 

ధరాథ ధరో. చ్యేవమ్॥ wo 528 

వ. అని పరుద్ధ దేవత లా! కోమించు వీకాంచితో? గాంచిన పారి స 

మాగవమంబు బలంబుచే నీవారణధరాధరంబు సెత మిట్టిద 

యగును. 

త థాపా --ాలట్టది సరే. అ 

వృ॥ఛేత్తా నోప్తాచ వారి 

ర్మ పాస వజాటో హిరగణ్యగర స్వ 

యక దిభస్యాభయకృ 

వలసి చరయ. శ్చ కాసి; వా స్తీగరేః॥ 529 

శా 

“అ 5 మహింఆసవ సవణావః = 'విశేషేమేన-మద్యమును- యజ్ఞ మును-పొంది 



424 విశ్టగుణాదర్శము 

యుండువాండైన, హిరణ్య గర్భ స్య=పీరణ్యక'శిపునకు -బివాకు, ఛేతా =నాశకు( 

డ్కు గోపారక్షకుంతును; ఇభస్థ=గజయునకు, భయకృత్ =భయకారియు, అ' 

భయిక్సత్ =అభయకారియు నెను వారిః8=నరనీంవాస్యామియు-వరద రాజస్యా 

మియు, వా స్తిగి రే =-ఈకరికై లముయొక్క_, మూాల-అం చలయోశ్చ=(కింద ను- - 

శిఖరమునందును, చకా స్టీ=| పకాళించుచున్నాండు. 

తౌ. ఈవా సగం కింద మద్యపాముమైన హిరణ్యక శివుని “సంహారించినది 

కాక్క, గజములనుక్ భయపజుచునతే౭ండైన నరసి సింవాస్వామియు, శిఖర మున 

యజ్ఞ్ఞెక ర్వ మైన్యబవ్లాను రక్నీంచినది కాక, గబెందున కథ యమిచ్చినతే డైన 

వరదరాజస్వామి యు ప్రకాశించుచున్న వారు. 

ఇభ అభ యకృత్తు = గజేం దున క భయము నిచ్చివవాండు 25 పృ్త్తము 

(క్రంద చూడు ₹ 

క. కరిగిరిదరిం జరి నడుగిడీ 

వారి కరికి భయము నభయము + నందించునుగా 
ఇరవుకొని కనకగర్భునిం 
గర మాసవపునిం (గుదం గప కీ (గాంచె౯ా గాచెన్. 

ఓక ఆసవపు9= =మన్యపాయియైన-_ఆయజ్ఞ పాలకు డైన, కనక గర్భునిక్ష = 

హిరణ్యకశిపుని బవాను [క్రధక ఒకోపయునో, కృపక్ కరుణతో, (కాం 
చె = తవింపంబేసెను కాచక = కావకొ-రూపాంతరములు. (కోమాలంకా 

రములు.) 

గ॥ అయంచాపరో దోవః॥ ర్శి0 
వ. మజియు నిదియు నొకవోవముగ నున్న యది. 

వృశ[దరానుషంగంచ 'గడాన్వయంచ = 
త్యక్పుం జనా యే నివసంతి కాంచ్యామ్ 
దం తాన ళ్మావ్శ్వుర మా(శితా స్తే. 

_చేవావమయే తౌ నిథుతం భజంతే]. ర్లి1 



సటిప్పణాం ధ పద్య టీకాతాత్ప శ్యేతిహాససహితము. $25 

ఆ. యే_జనాః= ఏ-జనులు, దర-ఆనుహంగంచ=భ యముతోోడి-కూడికయు, 

గద-అన్వయం చజరోగముతోడి-కూడికయును, త్య క్తుం = విడుచుటకైై, కాం 

చ్యాం=కంచిలో, నివసంతి = వసీంచుచున్నారో, తేవారు, దంతావళా(దీ 

శ్యరం=వా స్లిగిరిరాజమును ఆశ్రితౌః = ఆశయించినవా రై, దేవాక్షయే=దే 

సోంతమందు, తౌ=-ఆదర - అనుషంగంచ=శంఖు- సంబంధ మునుక్ ), గదా, 

అన్వయం చ=గ'దా- సంబంధ మునుక్, నియతం =నియముముగా, భజంతే =పొం 

తా. ఈకంచిలో వాసముచేయువారు ఏభయముగాని ఏరోగముగాని. 

లేకండుట-క -ఈకరిగిరి నాశ్రయించి, తమదేహాంతమందు కామోదకీపొంచ 

జన్య రులు ధరించి విష్ణ సాయుజ్యమును పొందుచున్నారు. (శే సాలంకారము.) 

ఆ. కాఎచివాస మెంచి 1 కరిగి నీశ్వరుం గాంచి 

జను చేది యేదశకొనం దలం[తు 

ధరదరానువంగ 4 మురలేక తుద నచే 

గద? గచానువంగ  మొవవ గాం(తు. 

టి. ఎడజేది= ఏద రానుషంగ గడానుషంగములను, ఏదికొనక = వీడుచుకొను 

టకె , తుదక్ =అంకమందు, అదే = ఆపాంచజన్యకామోదకీ సంబంధమును 

'కార్యత్రు= విహ్ణసారూప్యమున కై కాంతురు. 

వి శ్వావనుః. _ విశాావసును._ 

గ॥ సఖే! మైనం సంభామిష్టాః p యత వఏకరాపధర డై వత మిదం 

నగరమితి సమర్థ్య తే॥ ర్శ్రి2 

వ. సఖుండా! యీవడువున నుడువకుము? ' ఒకశురాప మైనధ 

ర్శము గలయీ దై వతములం గలయది. యని యానగరము 

సమర్షింపంబడుచున్నయది, 

(శుణుతావత్ .___విను మంతయు. 

వృ॥ ఫణిపతి సర స్ఫురంతీ 



దా పటా 

“qe! స 
Ww = 

426: ౨. “య్యాయి. 

భనాయకధరో త్తమాంగశోని తనుః 
భవహరసంజ్ఞా కాంచ్యోః - en 
పూరాషపరయోర్తి చేవతా జయతి! ర్లికి 

అ, ఫణిపతిసరస్సురంతీ = _అనంతస సరస్సునందు - (సర్పరాజులమాలెలచేత) 

(వకాశించునదియు,. (ఇ) భనాయకధర ఉత్తమాంగ కోభితగుః=వా స్తీగిరి 

యొక్క_-(చందునిధరించిన) శిఖరమందు (శరన్సులేక) (పకాశిందు శరీరము 

కలదియు భవవార- సంజ్ఞ్వా= సర్వ దోవ వారమైన (భవుడు భసవారుండు అనె 

డు) నాను భేయములు గలదియునె న, దేవ తాజఏకరూపదెసము, పూర్వాపర 

యోః=తూర్పుపడమరలుగా6 గల, కాంచోోః = విష్ణుకంచి శివకంచులయందు, 

జయతిహి = సర్వోత్మ ప్ల ముగా నున్న దిక దా ! 

తా. చిన్నకంచిలో అనంత సర న్రీరమందు: * వా సీగిరిశిఖరయన సకలభప 

(-దోవ)వారమెన నామ భేయములతో పరద రాజస్వామియు, సెద్దకంచిలో 

సర్పహారములును, ఇంద కేఖరమును గలిగి భవవారాది నామ"భేయములతో 

ఏకా_మేశ్వరుండును నేకరాపమైన చైవసుగా జయశీలురై యున్న చారు. 

ఫణిపతి సరస్సు---- అనంతసరస్సు. 

తే. ఫణిసరన్సురితేం విది $ ఛభవరధరశి 

రోభికోభితంబు భవహాో రాభిధంబు 

నవని గాంచిన గాంచి పూరా ప పరంబు 

లం. (బమావదంబునళా జె చవతం బెలర్బు._ 

టి. (ఇ) భవరధరశిరః = _కరికాజోరికిఖరము చేర . నక్షకౌధిపతిని ధరించిన 

శిరసు చేత. 

గ్య అన్య చాస్య నగరస్య. భయణమేన నతు దూపణమ్ | ' ఇక్య 

నత" దృష్టి మా దాయ సానరిదమ్॥' : we 584 

వ, నుతేయేదియ్ని యో పట్టణమునకు . భూవణమేగాని | దూషణ 

ము గాదు, అని యన్య(తేనుం దృష్టి సారించి 'సొనందముగ. : 



. గు 
రా 

సటిప్పణాం ధ్ర ధ పద్య టీకా శార్స శ్యేతివననహిశము. $97 

గ| అహో! ఖలు మమాద్యపచేలిమం భాగ భయమ్! ర్శిక్ 
వ. ఆహా! ఈభాగ చేయము నాపూర్వపుణ్య పరి పాక్రమునకు రూ 

పభేయము కదా? 

వొండవదూత పెరుమాళ్ వర్ణ నము, 

పాండవదాత సె ప్పెరుమాళ్ ___ (వీరు పాండవవంశమున జన మేజయమహాో 

రాజు చ శంపాయవమునివలన భారత మంతయు విని మాపాండవుండె మొ 

యున్నయర్జునునక్టు దూకే మె సారథియుచై యుండిన (శ్రీకృన్నమయా రిని నేను 

“నేవించవలెనని యపేక్షీంపంగా, ఆమునివలన ఈసత్య (వ్రత క్షేతమం దశ్వ మేధ 

యాగవమకాల మున వారిసేవ అగు నన .విని అఆకతండస్లే చయల, ఆకే రుకి చీ 

నత్యభామాసమేతు డై, యా (శ్రీకృష్ణుడే యీవేదకోటివిమాన మున ఇట్లు 

సేవ సాయింఛున్నతండు-) 

నృ॥సురయాావలోో పగీతః 
(సాతేః పద్ధాననొ మునిధ్యాతః 

వ్యాసకృతే యః ఖ్యాతః. 

. పాండవదూత స్పదృక్పథం నీత్త ౪|| . 586 

అ: సురయావత_ఉపగీతః=దే పయుపసతీసమూవాము చేత - సోతము చేయ 

బడువాండును, _ప్రాతేః పద్యాననః = (పాతీఃకాలపుందామరనలె మొగము. గల 

వో 
జ్. 

న్ 

వా(డును మునిధ్యాతః=మవార్జుల చేత ధ్యానము "చేయంబడువాంయను, యః 

ఎతండు, వ్యాసకృతొ = వ్యాసుని య జేయంబడిన భారతీమందు, ఖ్యాతః =(ప 

ఖ్యాతి పొందినవాండె ల్ సపాండవదూతః = ఆపాండపదూత నామ కృష్ణుండు, 

దృక్పథం= =మౌదృష్టి మార్ల మును, నీతః= పొంద లడినవాండు. 

తౌ. దేవాంగనల గానమందును, నారదాదిమునుల ధ్యానమందును, వ్యా 

సాదిక్ళత భార తాదులందును ' _పఖ్యాతుండై (సాతఃకాల తామరసమువలె 

ముఖమండలము. గలపాండవదూత పె ప్పెరుమాళ్లు ఇప్పడు మన కనులకు నానంద. 

మును 'గలిగించుచున్నతండు. (ఆం త్యాన్యుపాసాలా కారము)... 
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శ ఖ్యాతుండు వ్యూసకృతినిం 

(వాతేఃపద్యాననుండు 4 పాండవదూతుం 

డాతతమునిసం థ్యాతుం . 

డీతండె కనుపజెడు సుఠరసశ*ేతీగీతుం జె. 

కృ శానుః. కృ శొను(డు.- = 

గ* అనుచితకర్యాసౌ కిమర్గ నునువర్ణ ర తే! ర్శ్రి7 

వ. అనుచిత కర్ము ( డగునితం జేమిటి కనువర్ణి ౦పంబడుచున్నాండు. 

పృ థాభువులు = పృథాపుతులు-పాండవులు కుంతి భో జునిపెంపుడుకూంతురు 

కుంతి అను పాండవులతల్లికి పృథ అని సొంత పేరు, 

వృ! సకలజగతా మి శానోవి స్వయం విగత (శి మా 

మిద మనుచితం దూతో జాతోయచేవ పృథాభువామ్ 

క మిహ నుహకాం హృద్యా ఖ న్యోత పోత నికేత నే 

చిర మధిపతే ర్భాసాం దాసానుదాసతయా స్థితిః॥ 588 
అ. ఏషః=ఇకండు, సయం= తౌను, సకలజగ తాం = సమ _స్తలోకముల 

కును ఈశానో2_వీ= పభు వయ్యును; విగత శియాంజ విడిచిపోయినసంపదలు 

గల, పృ థాభువాం=ప్పథాపుతు లె నపాండవులక్రు, దూతః=దూత-గాా జాతః= 

పుట్టినవాడు (అనుట) యత్ =ఏదో, తత్ ఇదం=ఆయిది, అనుచితం=తేగినది 

కాదు. భా సామధిప లేః= తేజోధిపతియైననూర్యునికి, ఖదో్యోతపోతనికేత నే = 

మిణు6గురుపురుగువిల్లలయింట్స చిరం = బహుకాలము, దాసానుదాసకయా= 

దాసులను అనుసరించుదాసునితనముతో, స్థితి=ఉఊండుట్క ఇవా = ఈలోక 

మందు, మవా తాం=గొప్పవారికి వృాద్యాకిం=మనోవారమా ? (అను(పొసా 

లంకారము). | - 

తా. ఇతయ సకలలోకములకును (ప్రభు పయ్యున్వు తౌను ఐశ్వర్య మంత 

'యుః దొలగిపోయినయాపొండవులకు దూతగా నుండుట, నూర్వ్యుండు పిల్ల 

మిణుంగురుపురుగులయింట ' దాపానుదాసులడై యుండుటయిట్టు లున్న్నయది. 
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తే. జగదధీశుండు తాన (శళవిగతు ఆ లెన 

పాండవులయింటిదూత 4 యె 9 పాటుపడు న 

నంగ, జ్యోతీరింగణనుందిక రాంగణమున 

నినుండు దాసానుడానుం డౌ శ ననంగ నొక. 

టి. జోతిరింగణ ములు= మిణుంగరు పురు గులు, (కీవిగతులు =ఐశ్వ ర్యవిహి 

నులు మందిరాంగణ మున=ఇంటివాకిట, 

విశ్వావసుః. —విశాషవసువు లా 

౫॥ పురోభాగికా భగవద్దు తేషు దోషమనీపయా భవానేవ దూ 

ప్యుతి॥ 589 

వ. ఓపుకోఖాగీ ! ఈభగ వద్దుణములందలి నీడోవ మనీపచే నీవే 

యిట దూమింపండియెదవు. 

(శూయతా మేతల్..__ఇది వినంబడుం గాక. 
వృ॥కవిత్వస్య గాంభీర్య మాదార్య మృద్దేః 

పభుత్యస్య శర్యం గురుత్వస్య విద్యాం 

మహావంశ్యతాయా స్పదాచారపూ రిం. 

మహాత్త (స్య నాలభ్య మాకల్ప నాహాుంః॥ 540 

అ. క విత్వస్య=కపనమునకు, “గాంఫీర్యం=గ ంఫీరగు ణమున్వు బుండ్దేశ= సంప 

దకు, ఇ "దార్యం=టి దారగుణ మును, (పభుత్వస్య=_పభు వగుటకు, * 'ర్యం= 

కసూరగుణ మును, గురుత్వ స్య =గురుపగుటకు, వి ద్యాం=పీద్యను, మహావంశ్య 

'తాయాః=గొప్పవంశ మున 6 బుట్రైనవానిగుణ మునకు, సదాచారపూ _ర్రిం=మంచి 

యాచారసంపూర్ణ తన్కు మవా త్త వ్రస్య = గొప్పత నమునకు, సాలభ్యం=సులభ 

గుణమును ఆకల్పం= ఆభరణమునుగా ఆహుః= చెప్పుదురు. 

తా. "కావ్య కవనమునకో గుణాలం-కార వ్యంజనాదులతోడి గాంఫీర్యగుణమె 

ఆభరణము సంపదకు సమయానుసారముతోడి దాతృత్వగుణమె ఆభరణము; 

(ప్రభుత్వమునకు నిళ్శతుకత్వముతోడి శూరత్వగుణమె ఆభరణము; గురు వగు 



480 నిశ పగుణాదర్శము 

శుకు సర్వ విధయులతోడి విద్య శ త్ర గుణమె ఆభరణము, సత్కు_లజన్మ మునకు 

శాసానుసారముతోడి సదాచారగుణమె ఆభరణము మవా త్ర క్ర ప్రమునకు ఆశి 

తులకై ఆణంకువతోడి సౌలభ్యగుణమె ఆభరణము అని యంథ అందురు. 

సీ, కవితకు గాంభీర్యశకలనము కై వడి 

ఢధనసమ్మృద్ధికి డాతృశీతనము తరము 

(పభుతకు శార్యసంక్య పకటనపగిదిని 

గురుతకు వి ద్యాభిశనిరతిగతిని 

నభిజనమునకును శ నాచారమునువ తె . 

బలిమికి బలహీనశేభరణమటులు 

సరనవాణికిని “వాష్టోకరణముక రణిని - 

సంపాదనమునకు $ సద్వ పియంబు 

కే. పోలం బేల నాలోకింప శ నాలకింప 

నుహినిముహిముకు సౌలభ్య $ నుహరవాం౦బు 

ననుగుణం బను. గద? యదే శ యనువు గాయ 

జగదధిశునికరుణ యే $ యగణితంబు. 

టి. అదే=ఆచెప్పీన దేఅంత, అనువుగాలక = అనుకూలమగుటకై అగణి 

తంబు = లెక్కి_.ంపంబడనిది. 

గ॥ ఇత్వపర్యత విమాన మానయక౯ సానందమ్॥ 541 

వ. అని మజటొక్క(ప్రక్క_కు౯ా విమాన మానయించుకొంచు 
నమంచానందంబున. 

స్ట్ ఎ విజయ రాధువవర్ణనము. 

విజయ రామవస్వామి--(వీరు దండ కారణ్యమునుండి నీ తాపవా ర్తయై రథ 

ముతోం బోవుచున్న రావణాసురునితో యుద్ధముచేసి చేసి తుదకు వానిచేతనె 
కాణవాతుం = కుట్టునురుతో శమదర్శనమునకై కని పెట్టుకొని యయున్నయా 

'ఇటాయున్నను 1 బాచి యంైతే యును విని కరుణాక టాక వై విశిష్ట. లె నయా 
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(శ్రీరాములు తనవా_స్తముతోనె 'యతేనికి దవానసంస్కారము చేని తోడని 
యారావణొది రాక్ష సవిజయమునశె. బోయి అంతయును జయిం-చీవచ్చిన యీ 

విజయరాఘవస్వామియే. యిప్పుడు నీజటాయువుతీర్థతీరమున ఆ తీరుపగళ్ 
_ మళ్లిలో నక్త సేవసాయించుచున్న చారు. 

వృ॥ విక చర్చుచిరపుండకీకవండ 

ద్యుతిమదమో చన లోచన పభావః 

జయతి విజయరాఘువ' స్పవఏప 

శర్ముచితిర గృ్యధ సరోవరోపకం ఠే॥ 542 
అ. వికచ-రుచిర - పుండరీక వండ - ద్యుతి -మద-మోచక-లోచ నన (పభా 

పః=వికసిం చిన దై - -నొగసెన- “తెల్లండానురల సమావహాముయొక్క_-కాంతులయం 

దలి-గర్భమును-విడివిం చెడి-క న్ను లయొక్క_-శ్రువా త్త (ము కలవాండ్రైన్స సఏ 

వ౭ః=ఆయథీో; విజయరాఘవః = విజయ రాఘవస్వామి, శుచితర-గ్భ  ధసరోపర-- 

ఉపకంలే =అతి పరిశుద్ధమైన - జటాయు సర శ్శేస్టముయొక్క_ - సమిష్మప్రదేక 
మందు, జయతి = సర్వోత్కృృష్టుండుగా నున్న తడు. 

తా. ఈజటాయాతీర్ణ తీరమందు ఈవిజయరాఘవస్వామి పూచి తెల్లనైన 
తామరలకం బు మించినకేన్ను లయందము గలిగియున్న యత (డు. 

ఆ. ఉదయసమయసముదిశతోద రారుణమనో 
వార సరోజరుగపీహారధీర 

నయనయుగళుం డవిశజయరాభఘవు(డు గృ(థ " 

సరసి దరసి యిందు 9 జయముం 'జెందు. 

కించ..__మజ్యు,._ 

వ్భృ॥ నంపాతిసోదర సర _స్తటనం[(పరాఢో 7 _ 

ఛా 'త్యద్భుతో విజయ రాఘవపారిజాతేః _ ” _ మ 
శాఖాత తే రుపరి ది. రుదీవ్యతే య. a ! | 
యస్యాధవవ సకల స్పునునః[(పపంచః॥ ల లీల 
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అ. సంపాతిసోదరసర సట _ సంప్రభాఢః = సంపాతిసహోదరు డై న 

జటాయునర క్రీరమందు- పెకి లేచినమ్రై యః=ఏది, శాఖాలేః= కాఖలయొ 

క్కు-వేదశాఖలయొక్క్చ_ - సమూవామునకం కు, ఆపరి=పెంగను - ఉఊపనివత్తు 

లందును, సక లః=సమ _స్తమైను సుమనః-| పపంచః= పుహ్పములయొక్క్క_ _ బేవత 

లయొక ,_-సమూావాము, యస్య = దేనియొక్క_, అధ ఏపజ(క్రింద నే, సద్భిః=స 

త్పురుషుల చేత, ఉదీక్ష్యు తే= చూడ(బడుచున్న దో; సః అద్భుతః =అట్టి ఆశ్చ 

ర్యక రమైన, విజయరాఘష పారిజాతం = విదజయరాఘవస్వామి అనెడి పారిజాత 

కల్పవృకృము, భాతి=_పకాళించుచున్నది. 

. త. ఈజటాయు _్తీర్ణతీరమందు కొమల పంగ నుండవలయు పువ్వులు కా 

మృల్మకిందను, అఆకొమ్తులు "కట్టు పెం నుండవలయు నవి చెట్టు క్రీంచను నుండు 

లోక విరుద్ధమైన యాషా౭జాత్ కల్పవృక్ష మవలె, ఈవిజయరాఘవస్వామి ఠః 

| గ్గ పలోక సకలదేవతలును తనపాదా._కాంతులళై యుండగా, సకలోపనిష 

తులకును, ఆశ్యలాయనాప స్తంవీయాది సకల వేదశాఖలకును (కిందుల గాక, 

శిరోభాగములండె (పకాశించుచుండును. 

తే, తత్పర _స్తేరసంపవృశీద్ధంబు విజయ 
రాఘచావహ్యయపారిజాక తాగ మంబు 

శాఖలను దానె వికసించి 4 సకలసుమన 

సులకును వికాసము స్వపాదశేములనె కూర్చు. 

ట్. అగ మంబు=ప్పక్షము, కొాషిలను= =క్ "మల చెడి ఆశ్చలాయనాది వేదశా 

ఖులందు, సుమనసులకును= పుష్ప ములనెడి జీపతలకును) స్వపాదముల నె= =తేనవే 

చెడి పాదములంచె, కూర్చుక =కలుగ జేయును. 

న పున స్పభ క్ష్మిపకర్షం జనానుద్దిశ్వభోభో భ_క్రిము క్షి వేప్పవ 

ఇదం (శుంణ్వంతు భవంతః॥ ర్44 

వ. మజుల మజియును భ క్రిం గావించి జనులను చ్దేశించి ఓహో 

ఛ_క్రియుకా ముక్తియుక్ గోరువారై మిరు దీని వినువార 

తొదురుగాక ! 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకాతాత ఎ ర్వేతిహోననహితము. 48ితి 

వృ॥వి శం తా. శిత వాత్సల్యం 

పీఠం విజయరాఘవమ్ 

నవమ స్కురుత యో గృ ధం 

నవుస్కురుత దాహాత;॥ ర్45 

అ. యః=న్ళ విజయ రాఘవః =విజయ రాఘవ స్వామి, నృ ధం=జటాయు 

వును దావాతేః=దవానమయుసలన, సమన్ము_రుత= సంస్కా_రము చేసెనో; తం= 
అట్టి, వి శుత- ఆశిత- వాత్సల్యం = (ప ఏద్ద మైన-ఆ, శితులయందలి- పేమ, గల 

వీరం=వీరుం డైన, విజయరానువం= విజయ రాఘపస్వ్యామిని, నమను్క్కు_రుత్ =నమ 

సారము చేయుడు 

తా, అఆ శత వాత్సల్యము (సిద్ధ మై జటాయువును దవాననంస్కా_రయను 

జేసిన యీవిజయరాఘపస్వ్యామిని నమస్కా_రము చేయుడు? 

క, మోరు జటాయువు శుచినం 

స్కారు నొనర్చి కృపం గూర్చి $ కడ లేర్చిన యీ 
వీరు విజయరానువు జో 

పహోరువు నొనరించి మించి $ _పార్థించుం డొగిన్, 

గ| అత గృ'ధసనర స్తీరే విశ న,పసిద్ధా కాచి ద్వ్వైచిత్రీ! 546 
న. ఇట జటాయున్సర స్తిర పచేశంబున లోక పసిద్ధ మయిన 

యొకానొక వెచితి క నుపట్టుచున్నది క్ర నివెట్టుము 

వృ॥ తనయాక్గనయా సమాగతాభి + 
_స్పరుణేభిః పరిభర్ధి తాశ్స ముద్దాః 
దృఢ మంకుర మ(త దేవశ క్యా 

సమ మాసాం పులకాంకురై; ఫలంతి। ర్డ్త7 
అ. అత=ఇక్క_డ, తనయ. అర్థనయా=ఫు తుల విషయమై -_పార్థన చేత స 

మాగ తాఖిః= వచ్చిన, తరుణీలి; =వంధ్యా నీల చేత, పరిభర్ణి తౌః=దంచ(బడిన, 
28 
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ముద్దా శ్చ=పెసలును, దేపళక్తా ్య=ఈ విజయ రాఘవదేవున్నిపభావము బేత, అం 

క్రరం= మొల కై, ఆసాం=వీరియొక్క_ , పులకాంకురై 8 సమం=గగ్గురుల మొలకల 

తోంహాడ, దృఢం=నిస్సందేవాముగా, ఫలంతి=పండుచున్న వి. 

తా. ఈవిజయరాఘవ మే తమందు వంధ్యా న్లీగిలుకూడ బిజ్జల ప్రార్ధనకై. 

దంచిన పసలగింజలు ఆ విజయ రాఘవుల పభావయు చేత ముల కత్తి ఆ న్త్రీల 

కు పులకాంకురములతోలంహాడ పెరుగుచుండును. 

సే, సుతుల నిచ్చగించుచువచ్చు+సతులు తాము 

వంధ్య లయినను దంచి యు 4 బక ముయిన 

వెసలు నింవెసలారి చిం 4 వెసంగు వారి 

పులకములతోన తచ్చ క్తి + మొలక లెత్తి. 

కృశానుః కృ ళాను వు, 

గ| నిజరూపమహిమా ననురూపస్థితిర సౌ విజయ రాఘునః కివి 

డ్య జే. 548 

వ. తనరూపవముహివుల కనురూపము కానియునికి గలయోావిజ 

యనాఘువు నీవు. చేకొని కొనియాడుచున్నాండ వేల? 

వృ॥కుక స్తుతోహంస మయూరవాహ 

ముఖ పగీతో గరుడాసనోఒ సౌ 
శీరాబికీరావసథోజఒపి వాసం జ్ఞ రావని 

కరోత్యహో P గృ్యధసవోంతి కసిన్ | 549 
టి. ఆసౌ=ఈవిజయరాఘనవులు, శీ రాబ్జీతీ రావసథః అవీ = పలసంద్రము 

నగు ప్రై వాసస్థానముగాం గలవాండయ్యును, నుక స్తుతః=చిలుక చేత- శుక నువా 

ర చేక-పొగడయిడినవాయను, వాంసమయాారవావా- ముఖ-[పగీతః = అంచ, 
మలి, (గుజ్జమ గాంగలువాంసవాహుండుం -(బవ్తా-చయయూరవాహుండు- సుబ 

వ్యణ్యమ్య - ఎ మొదలైన వారి చేత పొగడయిడినవాండును, గరుడాసనః = 

కుడ పత్తీ యే కరుకు ంతుయడే పీఠ ముగాం గలవాయనై 1 ఆస కొ =ఈ,) గృ 

ప 
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[ధసరోంతికే=గద్ద సరసుయొక్క_-జటాయు న్తీర్థముయొక్క_ సమిపమందు, 

వాసం=జనికిని, కరోతి =-చేయుచున్నా (డు. 

తా, గరుడపక్షి నెక్కు_కొన్న వాడు చిలుక్క అంచ, సెమి గుజ్రము 

లుగాం గలవారి పొగడికలతో గద్దగుంటయొన్ష నుండువట్లుగా; ఈవిజయ రా 

ఘవస్వామి తాను క్షీరాబ్దివాసుం 2 డయ్యును, కడ వావవయు శో (బవ్తాస్ముబ 
సహ్య కకమహిర్ద్యాదుల సో నో (తములతోను ఈజటాయు తటాక ప్ర మున వాసన 

ము నసేయుచున్న వా౭డు, (ఇట శేపాను పాణిత వికోఛా పము. ) 

క, శుకగీతుడు హంసమయూా 

రక మూపక వాహముఖ్యు*+లకును (బగీతుం 

డిం గరుడాసను. డానను 

సకలశనిధిశ యుండు గృ ధశసరసి వసిచున్ 

టి సకలశనిధిశయుండు = అమృతకలకముతోం గూడుకాన న్న నిధియందు- 

పాలసముదమందు శయనించువా. డైన విజయరానుపస్వామి. 

వ శ్వావసుః..___పిశ్వావనువు.___ 

గ| త చేకద్దయాపయోని భే రన్య భూషణ మేవ॥ ర్ర్0 

వ. ఆయది యాదయాపయోనిధికి భూపణమే కాని దూవ 

ణము కాదు. 

వృ॥త తాద్భ గు త్తమపదే తమనః పరస్తా 

దస్తానుయే ప్యతులసూరిభి రర్చితోపి 

అ తావికాస హ హారిరేష చిరం నరాణాం 

ద్భఫ్యిం కృ కార్గయికు మేన దృథానుక౦పః॥ ర్ర1 

' అ. తమసః పరస్తాత్ = అజ్ఞానమునకం కె వేఖుగా అ స - ఆమమేపి = 

శొలణశిపోయిన-సకొలదోషములు గలచెన, త తానృక్ =ఆయట్ద్,ఉ త్రమపదే= 

పరమపదమందు, ఆతులనూరిభిః= సాటిలేని సనకాది మవార్జుల చేత, అర్చితో 

వీ =అర్చింపంబడువాండయ్యున్వు దృడానుకంపః = దృఢ మైనవయారసము' కల 
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వాండ్రైన, ఏవహరిః= ఈవిజయరాఘపస్యామి, నరాణాం=భ కులకు, దృష్టిం= 

దృన్టిని, కృ తార్థయితు మేవ= సఫలపజచుటకే, అ త=ఇక్క_డ, చిరం=బహూ 

కాలముగ, ఆవిరాస =ఆవిర్భవించియుం డెను. 

తా. అజ్ఞానులకు దూర ము-గా అఖిలదోషపరిహారక మై యుండు నాపరమ 

పదమందు సకల సనకాది మవార్జుల చే సమర్శ్చింపయుడుచుండు నా స్వామియే 

ఈవిజయరాఘవస్వ్యామి మై ఇక్కడ సేవించు వారి నేతములను సార్ధపణచు 

చున్నతంయ. 
"కే. అటు తమంబునకుం బరంబు శ నయినయట్టి 

యు తేమం బయినపదంబు $ వా త్రీనట్టి 

తెనదువె కుంఠ మున సూరికవినుతు: డయిన 

కాయ్ యిట్లు చరాప్టై 4 భూరిదయను. 
గ॥ (ఇతి దఖతీణతో వినానం (పస్థాపయకాసహర్షమ్[ 552 
వ. దక్కి నపుదిక్కు_నకుక౯ా విమాన మూానయిం చుకోంచుకా హర్ష 

(పక ర్ 0బున (| 

సీరనదీవర్లనము. 

శీరనది= పాలే ఇదియు ఆశ్వాదిస ప్త్రమహానదులలో నొకటియె మెం 
గల్బట్టు మధురాంతకములమధ్య పాెఅడియేజు. 

ఇయంహిొ. ఇది గదా... 

వృ॥గంగా సింధు సరస్వతీ భవహరా తుంగా పతంగాత్శ జా 

రంగాభ్యాశ తరంగిణే వ దఘతత్య్వంగారభంగానవహో 

శుగ్గారాశ మనీ నునీవీ జనతా రబ్ధావగాహో ముహు 

ల - కృద్ధానా మపి శుద్ధిబుద్ధిజననీ దుద్దాపగాదృశ్య జే! ర్ర్త్ 
"అ. గంగా. - -వహా=గంగ, సింధు, సరస స్వతి, పాపనాశన్సి తుంగభ[ద్క 

FF సహాక్యకనయం =యమున్క కా వేరియువశె, పాపసమావామరెడి, కొజవులకు 

“ భ్రంగమును, కలుగజేయునదియు శుక్ _ ధారా-శమనీ=శోకముల- సవోావా 
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మును-శ మింపంజేయునదియు, ముహు; = పలుమాణు, మనీపి.జన తా. ఆరబ్ద- 

అపాగాహా=విద్వజ్ఞనము చెత-ఆరం భెంపంబడివ- స్నా నములుగలదియు; ముద్చానా 

మవీ=మాఢులకులహాడ, కుద్ధిబుద్ధిజనవీ = సదాచారమును సద్బుస్థియును గలి 
సఏించునదియునె న, దుగ్దాపగా=సాలేజు, దృశ్య లే=చూడ డంబడుదున్నది. 

తా. ఈపాలేటు గంగాదినదులవశె సకలపాపములనుక్ సకలకోకముల 
నుక్ కొటవులీనువలె శమనింపంజేయుచు, జ్ఞానులకు స్నా నానుకూలమై, అజ్ఞా 

నులకు సదాచారము సద్బుద్ధియుం గలిగింపంజేయుచును గనంబడుచున్న ది. 

టి. రంగాభ్యాశతరంగిణీ= శ్రీరంగయున కెదురుదిక్కున నుండునది. కా వేరి. 

లే. తుంగ గంగయుంబో లె నుశత్తుంగభంగ 
సౌరి కావేరియుంబో లె $ సారనీర 
యగుచుం బౌపఘ్న కోకమ్స శ) యగుచుం గన 
బడియె. చాలేజు మే లేఆుపడియె ననగ. 

టి. తుంగ=తుంగభ[ద, ఉత్తుంగభంగ=పొడవై నఅలలు కలది, సౌరి=నూ 

రతనయ-యమయున, సార నీర =| శేస్థ మెనజలము కలది. 

కించ.___వుతియు.___ 

వృ! నుమ దుగ్గనది భనదీకృత మ 

జ్ఞన్మానవా నవాంభోభీః 

బుధజూతనుతె తనుతాం తనుతాం 

తను తాపహృద్దృ నాఘా నామ్! ల్ల్4 

అ. నవ-అంభోఖిః=[కొ తజలయుచేత, ధనథ్కృళ-మజ్జత్. -మానవా = కుచే 

రుండుగా. చేయయంబడిన- స్నాన మసేయుచున్న - మనుష్యులుక లడియు, బుఫజాత-_ 

నుతా= పెద్దలసమావాముచేత _సో త్రయ చేయయబడినదియు, తనుతాప-వ్చాత్ = 

శరీర తాపములను-వారించునదియు చె నృదుగ్ధనదీ=పా లేబుమమ = నాయొక్క) 

ఘన-అఘానాం=గొప్ప-పాప ములకు), తనుతాం = ఖ్నీణత్వమున్సు తేనుతౌం = 
చేయునుూాక.. 
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"తా. ఈపాలేజటు, తనలో స్నా నముచేసినవారితాప త్రయము లణంచి ధనదూ 

లను జేయునస్షే మాపాపతాపములను ౫ సెత మణంచి మకు నశ్తే చేయును గాక - 

ఆ, స్వాయహతోయ మాయం? జేయ దడానంబు6 దా 

నేని నేని వానిం* బూని పోని 

తాప మాపి సాపీతతినిం బోయోపుటో 

శీరనడి నిఫిశుం $ జేసి వాసి. 
టి. ఒయక్ = మెల్ల మెల్లగా, కానంబు= స్నానము, తాక = తాను, ఏనిశేనిక = 

ఎవనినై న పోని=విడిచిపోని, ఆపి=నిలిపీ పోజోపుంబో= తొలలంజేయును 

పో? నిధీశుక =నపనిధిపతిమమైన కు జేరునిలా, వాసేక్ =(కమముతో. 

కృశానుః __కృ శానువు. | 

గ॥ ఛనల్వేవ మథాప్యస్యాః తీరతరంగిణ్యా విధినా లతా | నీర 
సచతా॥ ర్ర్ర 

వ, అట్లుండిన నుండనీ ? ఈశ్రీరనది కీనీరసత యానీకజాననుచే: 

తనే కలుగంజేయంబకియె. 

వృ ॥కాలువ్య లేశ విధురా 

మయధురా2౭_పి పయోనవ్ 

రోచతే సాధవే యుకా 

నోచే ల వణసింధునా॥ ర్ర్ 6 డా 
టి. పయోనపీ=జఈపాలేజు, కాలువ్యలేశవిధురా = మాలిన్యముయొక్క_ 

అణుమాగతేము నె నను విడిచినదై , మధురావీ= మధురమైనద య్యును; లవణ 

సింధునా=ఉప్పుసం దయుతో, యుక్తా=కూడినది,నో చేత్ = కాదేని సాధ వే= 

సత్పురుషునికై , రోచతే=రుచించుచుండును. 

తా. ఈనది నిర్మలమై మధురమైయును ఉప్పుసంచముతోః గూడకున్న్న 
. .యైడల సత్సురుషులకందజకును రుచియించునదియే యగును. 

శః .కలువము లేశమె యయినకా 



ఠి 

సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స ర్వేతిహోససహిత ము, 4839, 

'గలుగని దయి తీయ(దననము $ గలిగిన దయినకా 

గలియనిడే నిధిమువ్నెన, 

"లయం బయోనది రుచించుం. శ గద ? సాధువక్రున్. 

టి. కలియనిజేక్=కలియకుండ నుండునదియేన్సి కలయక్ =అంతే టను. 

పిళా(వ సుః.—_విశా(వసువు టా 

గ1॥ గుణమపి దోపతయా భణని॥ ర్ర్్ 

వ. గుణమునుగూడ దోపనునుగానే పలుకాడు చున్నా(డన్రు, 

యత 

వృ॥క (చన సమాగతసింధ్గుని 

ధునిజలే సాధుని స్నానమ్ 

పంకవిలేపం కలయతి సం 

ఘటయతి ధియ మితి స స్మరంతి బుథాఃl ర్ర్రి 

అ. సమాగత నింధుని= చేంన సయ దము గలదియు, సాధ్గుని=మంచిదియు 

వైను ధునీజలే= ఏటినీట క్యాచన=లక్క్క_డ నై నను, స్నానం= స్నానము, పంక - 

విలేపం = పాపముమొక్క్ళ_గూాని-అడుసుయొక్క_ గాని నాశ మును కలయతి = చే 

యుచున్న ది; ధియం=జ్ఞ్యానమునుక్, సంఘటయతి =కూర్చు చున్నది; ఇతి=అ 

ని, బుధాః= పెద్దలు, స స స్యరంతి=తలంచుచున్నారు. 

తా. సము దశానదీస్నా నం నరాకొాం శుద్దిబుద్దివమ్ '” అను పమాణము 

వలన్క ఎక్కడ నైన అక్కొ_డలిం జేరిన చక్కనియేటినీట స్నానము చేయుట 

యే పాపవిము కి యు, జ్ఞానసంయు క్తి యుక్ గలిగించుచున్న ది యని “పెద్దలు 

చెప్పుదురు. 

క. ఒక-దోం గలసినం గడలికా 

సక లాధునిదాఘములకు శ శాముక నుయి పా 

య కెసంగు నదిం [గుంకీన 

యఖిలాకేల కలరు బోధ శ మందురు బోద్దల్. 
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టి. సకలాఘ-నిదాఘములకుక = సమ సదోపములనెడి వెట్టలకు, ఫాను | 

కమయి==శమియింపంచేయునదినమొ, 

గ్య (కించి ద్రవీణతోఒ భి కవ్యు[) ర్59 

వ. కొంతయంతరంబు దకీ ణంబునేె యతి(క్రమించి. 

చాహోనదీవర్ణనము. - 

వృ॥ మోహాోదిదోషరహీ తాం తటవాసీచేహీ 
వ్యూహోయ కామపి మతిం మవాతీం దిశంతీ 

స్యాహాోకరోతి దురితాని శుభ; పవ్నాహె 

ర్వాహోనదీ బుధసమూవాక్ళ తావగాహః। _ 560 

అ. తట-_వాసి_ దేహి -వ్యూహాయ= =తీరమందు-పసించుచున్న - జీవులయొక్క్ల- 

సమావామునకె , మోహ-ఆది-దోవ-రహి తాం= మోపాము-మొదలుగా6 గల 

చానిపలని.దోష ములు తేనిడియు, మవాతీం=గొప్పది యు నైన, కామవపీ=ఒ కా 

నొక, మతిం =జ్ఞాన మును, దిశంతీ=ఇచ్చునదియె, బుధ సమూవా'- కృర-అవగా 

హా=జ్ఞానులసమావాము చేత -చేయంబడిన-స్నా నములు గలదిధైమైన, చాహానదీ= 

ఈచాహోానది, శుభ పవాయహెం=శుద్ధ ములైన వెల్లవల వేళ, దురి తాని=పాప 

లను స్వాహాకరోతి=నాళ ము చేయుచున్న ది. 

తా. ఈబాహానది తనతీరమునందలి జీవులకు సకల మోహోది వోషవార 

మైనజ్ఞానము నిచ్చుచు వారివారికి తనలోని స్నానములచేతను సకలదోషము 

లనుక్ తన్మపవావాములతో పరిహారము.చేయు చున్నది. 

క, మూాహాోడిరహితముతి స 

దూ స్థిహోన కొసంగు దొసంగు సీమూహాని కహా 

సాాహోకారము సేయును 

_ బాహోనది కృత బుధానుగఛవభువనం బె. 

మాటి, మోహాదులు=ఆరివషడ్యర్ల యులు = మోవాకామ. కోధలోభమదమాత్స "yl | గ ml 
YY ae Wr 

can న. 
వ. Ue "la a 

క స. ' 
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ర్య ములు, కృత -బు ధానుభవ-భువనంబై = చేయయడిన- పెద్దల అనుభవముతోణి- 

లోకముూాని.జలముూాని గలదియొ. 
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వ. ఇట నిశ్లటినికి ను త్తరంపుందీరంబున [శో తియో త్తంనులకు 

నివాసయోగ్య మై మె సమ్మ గగుణహోరంబుగ నీయ్యగహారంబు 

కనంబడియెడి. 

టె. (శో తియ-ఉ ్తంసులకు = వై దిసలలో-శిరోభూ షణమైనచారికి, సమ 

(గ గుణహారంబుగ = సంపూర్ణమైన సద్దుణములే హారము-గా6 గలది గా. 

(ఈ'బాహోనది సమిపమందలి కాం-ఛీపురముచేరువ అరశాణిపా శేయున 

అ్మగహారము-- ఈ అ (తేయాన్వయసం స్కృృతకవి=వాసస్థానము.] 

పశ న్టీ-—_చూూడు, 

వృ॥క ర్లానందక రి స్ఫురన్శ ధుక రవ్యాహార బాహాపగా 

రోధ శాఖ మరందతుందిల పయః క ల్యాణకుల్యావృతేః 

ఆ( తేయాన్వయవిద్వద ధ్వరహావిర్షంభానుబంథార్చిత 

శే మాభాత్యర శాణిపాలఇతిహి (గామోభిరామోా భుపి[562 

అ. కర్టైనందకర- స్ఫురల్ - -మధుకరచ్యావహార- చాహాపగారోధశళ్మాఖి - మ 

రందతుందిల. పయః - -కల్యాణ- -కల్వా- ఆవృత? = చెవులకు సంతోవకరమై- ప్రకా 

శించునట్టి - తుమ్మెదల రుంకారములతోడి - చాబోనపీతీర పృక్షములయందలి - 

తేనల'చేక నిండియుండు-జల ముల చేత -శుభక రమైన-కాలువల చెత _ చుట్టండి 

నదియు, ఆ తేయాన్వయం-వివ్వక్ -అధ్బర- వావిః-గంధానుబంధ - అక్సిత కే 

మః = ఆ తేయ గో తమంవలి- విద్వజ్ఞనులయొక్కా-యెజ్ఞ ములయందలి-పురోజడా 

శాది హవిర్భాగ ములరమొక ,_- _గంధ సంబంధము చేత- కలుగంజే యంబడి నక్నేమయ 

గలదియునె న అరశాణిపాల ఇతి గామ౩=అరశాణిపా శేమన్నిగామయు, భువి= 

భూమియందు , అభిరామ; =మనోనారమై, భా తిహిః= (ప్రకాశించుచున్నది గదా? 
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ఏవఅ(గహారః= =-శఈయ[ గహారము, సా శేతనగర(క్రియం= అయో భ్యాపట్టణము 

యొక్క_-శోభను, షవాతి=వహించుచున్న ది. 

తౌ. ఈయ గహారము సత్సురుపులు చేయు యజ ములయూాప సంభ ముల 

తో కూడి, కవితం్యడియైన రఘునాథ దీక్షితులు కాపాడునదియై, ఎదుట 

సరయూనదితో కూడి, (శ్రీరాములు కాపాడునదియైన అయోధ్యాపట్రణము. 

వలె నున్నది. * 

క. ఈసరికి న(గహోరము 
తా సరి రఘునాథరశీ కము యె సిరి క 

టాసరయూ శే తిను య్ 

భాసుర సాశేతనగరిక పగిది నెసంగెన్. 

టి. తాసరి= తౌనుసర్సి యూేతమమై=యడ్డ స్తంఛములతో చేరినదిమై 

సిరికి ఇట్లు, ఆసర=ఆ| శయము. 

గ॥ కించి ద్విమాన మున్నమయ్య నదో్యోః పార్గ (దయ మవ 

లోక్య సశ్లాఘమ్! 564 

వ విమాన మించు కెగయించి శ్లాఘాసహితంబుగ నాయేజుల 

యిరుతీరములనుం గనుంగాని. 

వృ॥చారుగుశా స్సన్మః ణి 

ర్దుఘ్టో చావజదిపే పయస్విన్యో ‘es 

పకకూల వమ్మగహారా 

ఉద గహారా ఇ వాననేర్భాంతి। ర్ 65 

అ, చారుగుకై 5=మనోవారము'లై న గుణయులవలె దారములు గల, సన 

ణిఫిః= సక్పురుషులనెశు మంచిరత్నములతో, జుస్టాః=కూడీన వై, శాపహానప్. 

పయనస్వినో్యోః= చాహోనదీతీరనదు లయొ క్క, ఉఊపకూలం=గట్టులందు, ఆగ 

హారాా= అ గహారములు, అవ నేః=భూమికి, డద గ-హారాఇవ=ఊఆన్నతేయులై న 

హారములవలె, భాంతి=పకాశించుచున్న వి. 
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తా. మంచిసూతములతోం గహార్చిన సదత్న ములతో ఈభూమి అను 

EE: జేర్చిన ము త్యాలహారములవ లె ఈరెండునదుల గట్టులలో సద్దుణముల 

తోంగూడిన సత్పురుషుల తో జేరియుండు అగహారములు [ప్రకాశించుచున్న వి. 

"కే. సారగుణ సన్మణుల? గూడి శ సకలజనుల 

యెదకు బాహోానదీపయోశనదులదరుల 

న(గహారము లించు నుశీవగహోర 

ములుగ నిలనెలంత కటంచు + ముదము వెంచు. 

కృశానుః_కృ శాను(డు. 

శ్లో[అమూ౯ (గామా౯ కథంకార 

మ[గహారా౯ా (పచమ లె 
సువృ త్తముకారహితా 

య దేనా నాశితాజనాః! “ 566 

అ. యత్ =ఎెందువలన, ఏనాక్ =ఈ(-గామములను, ఆ|శితాః=ల శ యిం 

చిన, జనాః=జనుల్కు సువృ త్తముకారహితెః-సు=చక్క నై; వృ త్త=గుండ 

నైన, ముక్తా=ములిములతో, రహితాః=లేనివారొ? సుష్ఫ త్రజమంచినడపడి 

కలు కల, యు క్త=ము క్షప్రరుషులతో, అరహి తాః= లేనివారు కానివారొ?తత్ 

=అందువలన, అమూక =అట్టి ఈ గ్రామాక్ =(గామములను, ఆగహోరాక్ 

=అ([గహారములనుగా, కథంకారం=ఎట్లు? (ప్రచక్షతే=చెప్పుచున్నారు? 

తా. ఇక్కడి జనులు మంచినడవడికలు కల ము క్షపురుషులతోడం గూడ 
మి లేనివారయ్యును; మంచిము _తేములు లేనివారై యుండలగాా ఈగానుము | 

“అను అగహార ములని యెట్లు చెప్పుచున్నారు ? 

క॥ కని య;ి(గామంబుల నిటు 

లనుదు రె? బుధజనులు' న గశహోారము లనుచు౯ 

జను లిందుల: గలవారలు 

..... మునుకొని కనుగొన నువృ త్రశీము కారహితుల్. 
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టి, అగవారములు=అగమందు ముకావోరములువలె (గృవాములు)కలవి, 

నువృ త్తముకారహితులు=సద్వ ఎ త్తేముల చేత విడువంబడజినవారు - బొత్తిగా 

లేనివారు, మునుకొని=ముందుపడి. 

విశ్వావనుః.__-వి శ్వాననువు..._. 

గ సఖే ! భవతా స్తుతిరేవ వపాం భంగ్యంత రేణ కృళేతి మృ 

ప్యామి తుప్యూమిచ || 507 

ఆ. సఖే=స్నేహితుండా ! భవతా=నీచేత, ఏషాం=వీరియొక్కొ_, స్తుతిః 

ఏప=స్మోత మే, భంగ్యంత రేణ= వేజు విధముగా, కృ తౌ= చేయా (బడినది. ఇతి=. 

అని మృహ్యామి=విమర్శించుచున్నాను, తుష్యామిచ= సంతోషించుచున్నాను. 

వ. సఖా! నీచేతినుతియె న్యాజ స్తుతివిధమునం చేయంబడుచు 

న్నయది యని పిమర్శించుచున్నాను. వముజియు హర్ష 6చు 

చున్నాను. 

తుండిరనుండలవర్ష్య నము. 

ఇ. తుండీరమండలము=తొండమనాడు. ఇది కంచికిని తిరుపతికిని మధ్య 

(ప్రదేశము కాక, ఊ త్రరఆర్మా_డు మొదలు చెంగల్పట్టుతోను శ్రీపెరుంబూ 

దూరుతోను దక్షిణఆర్మా_డువజకు చేరియున్న (దవిడదేశఫా ము. 

గ॥ అథ సర్వత స్తుండీరమండల మవలోకయకా సవార్షాతిరేకమ్ 

వయస్య ! స్ఫుట మస్య తుండీరమండలసన్య పశ్వతు భ వాకా 

పావనత్వం రామణీయకం౦ంచ॥ 568 

వ. తర్వాత సర్వతోముఖముగం దుండీరనుండలము నవలోకిం 

చుచు నతి రేకించినహర్ష౦బున, చెలికాండ! చూడు? నీ వీతుం 

డీరమండలము పావనత్వము రమణీయత్వమున్ . 

వృతీ రేతీరే స్ఫురతి సరితా న్య గహారోఒ[తభూయాకా 

అృగ్యోవర్లో ధరణిమరుతా మ గ్రహా రేఒ(గహోలే 
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వ నేవే ధరణినురుతాం వర లే సాధుయజ్ఞో 
4 os వ “ద, జ య శ్రేయ న్లై (శవణసుభగ స్త్పోతశాస్తాదిఘాపః।! 569 

ఆ. అతే=ఇక్కు_డ, నకి తాం=నదుంయొక్క, తీశేతీరే=పతిగట్టున,అ ౫ 

హార =అగహారయు, భూయాకొ= విశేనషముగ, స్ఫృురతి= ప్రకాశించుచున్నది; 

అగహోశే2.! గహారే=[పతియ| గహారమందునుు అగరు: = (వేన్మ్యయెన, ధరణీ 

చమురు తాం=భూసురు లై న (బాన్తాణులయొక్క్క, వర్షః= సమావాము, స్పురతి= 

[పకాశించుచున్నది ; వన్చేపన్లే = పతివర్షమందు ను, యజ్ఞ క=యజ్ఞ్య ము సాధు= 

చక్కా, వర్గ తే =వృద్ధిపొందుచున్న ది; యే యజ = (పతియజ్ఞ మందును, 

[శపణసుభ గః = చెవులకును మనోజ్ఞ మైన, స ఆశా హ్హా) దిఘూగవః =స్తోోతములు 

శా సన్హ్రయలు మొదలై నవానియొక్క ఘోసము, వర్ణ లే =నృద్ధిపొందు చున్నది. 

తా. ఆతుండీరనుండలమందు చాహానది మొదలైన నదులతీరములందు = 

అనేకా గహారములు, అంచందు అతి "శస్ట్యమెన (బావ్యాణవర్గయులు, అంచందు 

జో తిపేోమాది యజ ములు, అంవందు Ee తానందకరమెన సో(తశాసా)దుల 
తీ చు దు శా డయా ఎని అంది ' 

ఘాగేసములును పర్థిల్గుచున్న వి. 

తరు వ్రజ. 

తీ కా నదీతీరతీరాన(|గాలుగీహోరాలువలె న గహోరాలు వేలు 

హోరా(గహారా(గహారానం గాలు? సారజ్ఞ సద పసంఘాలు ణాలు 

సారజ జ, సద్వి(పసంఘానసార ఫస క మమహోసవనాలు రల 

సార౭కాసవనానసవనానం। గాలుశేసారతర స్వోతశా స్తా సాదిఘూ 

టి. హారాగహార్యా గహారానక్' =హోరములవంటి ప్రత్య హార మందును 

చాలు=నరుసగ, సారస్మకమమహాసవనాలు=(శేన్టమెన (క్రమముతోం గూడిన. 

గొపయజ ములు, | కాలుక == | పకాళించుదుండును. ఎంతా ( 
కించ, _ నుజియు. 

వృ॥తుండీరనుండలనివాసిమ దుగ్గసింధు 

డిండీరఖండ నిభకీ ర్హిషు పండి తేమ 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీ కా తాత్స ర్యేతిహాసనహితము. 447 

ఆవ్యాయమాన మఖిలై రవిగీత మేతత్ 

రోచేత ధూకదురితంచరితం నక సె! 570 

అ. తుండీరమండల నివాసిసు=-ఈ తుండీరమండలమందు వాసముిచేయం 

వారును, దుగ్ధసింధు డిండీకఖండ నిభకీ ర్తి పజపౌలసం[దయులోని. నుజుగు 
గడ్డలతో సనుమైన యశ ముగలవారు నై న పండితేషు = వి ద్వాంసులయందు, 

ఆప్యాయమానర- తృప్తి పిపడునమై , అఖిల = సకలవిషయ ముల చేతను అవిగ్గీతం= 

నిందింపంబడనిడె , భూత దురితం=తొలల;లదోయంబడెన దోవములు గలెను 

ఏతత్ = ఈ, చరితం=నడపడిి క స్మై =ఎవనికి, నరో చేత =రుచింపంబడదు? 

తా, ఈకుండీరమండలమందలి పండ్తులు ఆతి పరి కిశున్దశేర్తి కలవా శై యుం 

డియు, వీఠినడవడి వేదశా స్త్రపురాణాది విహిళ మై నిరోసమె మె యుండియు, 

ఎవరికి సంతోపకరులుకాక యున్నారు. 

తే. జార ! తుండీరమండల 3 మధివసించి 

వ్నీరడెండీర మండలీ ర్తి మించు 

వతురపండిత ముండల! చరిత మెవని 

కవని రుచియింప దింపుము $ నఖలవిధ్ధుల. 

౫॥ హంత ! ఏతసిన్నంకినుయుగేపి అధ్యరక ర్యాచర తాం అవికా 

పాం చరితాని కథమివ రోచేర౯ా కోవిచేభ్యః॥ 571 

న. కటా! ఈక డయుగనముందును నధ్వరకర్శ లాచరించుపీరల చ 

రితే లభిజ్ఞాల కెటుల రుచించు? 

వృ॥ న బుతిక్సంప త్తి తిర్నచ కుశలతాొ యహ రనఘా 

నచ [దవ్వం శంద్దం నచ హృాదయశుంద్దిః కలియుగే 

(ప పసిద్ధిం కాంతంత: పరిమితధనా హంత | కృపణా 

వృథా పళ్యాలంభం విదధతి తథాపి కీ తిసురాః॥ ర్ర్72 
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అ. కలియు గే= ఈకలియుగ ములో, యహ్షుః =యాజకోనికి, అనఘా నక్జో 

వమైన, బుత్విక్సంప త్రిః=మంత్రవే శ్రలసమృద్ది, న=లేదు; అనఘా= నిర్హోవ 

మైన్క కుళల తాచ= = సామర్థ్యమును, నజలేదు; శద్ధం= పరిశుద్ధ మైన, (దష్యంద= 

వళోమ(ద్రవ్య మును, న = లేదు; వృాదయకద్దిళ్చ = సృాదయపరిశుద్షియును 

న=లేదుు తే థోసి=అట్లయినను, పరిమితధ నాశ. =అల్బదప్యముక లవా ర్రై) కహ 

ణాః ఒలుబ్హు లెన, కీతినురాః=(బావ్మాణులు, (ప్రసిద్దిం=_పఖ్యాతోని, , కాంక్షంతే$= 

కోరువారై , వాంత=అయో్య్యో ! | సృ థా =వ్యర్థముగా, పర్వాలంభం= పకన ము 

ను, విదధరి- చేయుచున్నారు. | 

. ఈకలియంగములో యజ్ఞ మచేయు వారికి మం; _తమం(తార్థ వే ల్తే త్తలె న 

ముల్వెటాలున లేక్క తమకు యజ్ఞ్ఞకర్శ లయందు సామర్ల యను లేక, తేర యజ్ఞ 

సామ గయునులేక్క తమకు మనశ్శుద్ధియునులేక , నిర్ణనులై యుండుకు కాక, 

లుబ్దులు నై యుండు నిక్కూడిావ్యాతులు తాము వ్రీక్షితులు, సోమయాజులు 

అను పేరుమ్మాతమె కోరుచు, య థార్థానుస్టానము లేక; వృథాగా మేషాదిపకు 

వధమునే "చేయుచున్న వారు. 

తరల, అరుదు బుళత్విజు లోజి యాజకుేల్లు కాశలి నీక్షలికా 

పరమశంద్ధ 'మొకింత( దవ్వ మరీపంక శుద్ధము చిత్తమి 

రు దె యైనను గించిదక్టులు శ నక్లు లుబ్దులు నిద్ధరా 

సురులు పేరం బసిస్ధ కే పశుశేసూదనంబునె సేయుదుర్ . 

టి. ఓజిక=వరునాా, కాళలిక =కుశలత్వమందు (అరుదు) అపంకశుడ్ద 

ము=నిర్శ లమై పరిశుద్ద మైనది. కించిద ధ్ధలు =కొంచెయ ధనమువారు, పశుసూదు 

నంజు నె= మేషపాదిపళశుల చంపుట నే. 

ఇ. బుత్విక్కులు-- వళ అధ వర్యులు మొదలు పదియాబజు భేదముల వారు. 

= కించ. -మణియు. 

వృకికౌచం నోచరితుం యథావిధి కలౌ శ క్రాద్విజాః కీంచ లే 
గయ. ఖల్యాచమనాప్ల వాదినియమ స్తం స్త రు మప్యత.మాః 
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క్వావిపాం వునరగ్నిహోేతనియమః శ్వేశ్సే. రనుష్టానగీః 
క్యాగ్ని పోమముఖానముఖాస్పపకుకాః క్వత్యా౭ న్ని చిత్యాతుసా। 

ఆ. కించ=మజీయు, కలౌ=కలియుగమందు, లే=ఆ,ద్విజాః= (వాహణు 

లు *₹"చం=*చమున్కు యథావధి= కా స్తో ప్రకారము ఆచరితుం= ఆచరించు 
టక్కు శకాః=ళ కికలవార్కున=కారుు యః=వీది, ఆచమనఆస్లవఆదినియమః= 

ఆచమనము స్నోనము మొదలుగా (గలనియ మమో); తం= దానిని, సృర్తుంఅవి = 

తలంపనుగూడ, అత్త మాఃఖలు=ళ కృలుకారుగణా? అమిహెం= ఆట్ట్వీరికి, ఆగ్ని 

వో(తనియమః= హోమకర,, కష=ఎక్మ_డ? పునః=మజల, ఇప్టే:=ఆయజ్ఞ 

మ యొక్క, అను ష్టానగీః= అనుస్థించటఅన మాట, క్య=ఎక్కడ? సవకుశాః= 
పశుస హితమ-తె న, అన్నిష్టోమమఖాః = ఆగ్ని హోమము మొదలె న మఖాః= 

యజ్ఞములు, కష=ఎక్క_డ? సా=ఆట్టి,అగ్ని చి త్యాతు=స్థండి లాదికృ తొగ్నిప్టో 

మాదియ్జూ కర్త యో? క్వ త్యా= =లక్కడిది. 

తా. కలియుగ పు చాల్సవ్యాణులు పాద్యపమాశనాది క-చమ్మునెన ఖా 

_స్తోయు కృముగ చయంటెలియరుగాని, స్నా నాచమనాదులవై నం జేయందల. 

పరు ఇట్లు నిత్యనియతకర్శ లు దర్శపూర్జ్మ మాసాదులు ననుప్పించుట అనమాట 

యేళేని వీరి స్థండిలవి శేవములత్ “య జేయుహోమమ లు అన్నిష్టోమాది యజ్ఞ 

ములును ఎక్కడం గలుగును ? 

కించ... మతి య, ____ 

'తరల. మజీయుకెచమునాచరింపరుశే మా నుదు రంధి నీక లికా 

_ మజీయు నాచమనంబె చేయరు $ మజ్జనం జాటు నేయ దుర్ 

. మజేయు వీరికినగ్ని వో [తము $ వంకన (తము శేదు వే 
మటును నిష్టియనున్టితం జటు 3 మాన్య మన్యము౯ లెట్ట లో? 

విశ్వావనుః __విశ్వావనువు..- 

గ స్థూలమనీవ. ! మృపా కి మితి భాషసే! ర్74 

చ. కీముందమనీపా! మృపాభావణము లె భాసీంచుచున్నా వేల? 

29 



శర0 విశ (గుణాదర్శము 

టె, మంద మనీపా=కీమందబుద్దీ ! మృషాభా మణములు =అబద్ధపుమాటలశే 

వృ॥ శేష్టే. బు భః పతిగృహ్యా బి త్త ముచికం సం పొద్యవిద్యాః. క్ 

| డ్ఞాలూక (శుంతిక ల్పస్యూత చతురా౯ా లభ్ఞ్వాకంచీ నృత్విజిజ్ల 

..దీతిం భాగవతీం (పకాశ మభిసంధాయా వారంతః క్రూర 

- ధీమంతోయుగ మంతిమంతుకృత యంత్యంతర్ము శరత 

"అ. థీమంతేః =బుస్టెమంకు లై, అంకరుభాః=అంకే రాత యందు ఉన్ము, 

రైనవారు, శే స్యేథ్యః= శేస్టుతెకవాంచండి, ఉచికం=తేగుమైన, వి సంచ 

మును, 'పతిగృనా j= హించి) వి ద్యాః=వివ్యలను, సంపాన్య సంపాదించి. 

“శద్ధాబాక=్యశద్ధావంతులును, 'శుతిక ల్పమూ తచకురాక. = చేవములందు 

“యుషికల్పసూ శ కములందును సమస్థలుకు, శు-దీకొ =పరిశుద్ధులు _నెన, బుత్విజ' 

బ్యుత్విక్కులను, లశ్ఞ్వా=లభెంచ్చి భాగసతీం= భగవక్సంబంధియెన, (వీతిం . 

ఖు శ్రీని (ప్రకామం=మిక్కాలి, అఖిసంధాయ= చేర్చి, కలౌ= కలియుగమంద న! 

కతూక్ష =యిజ్ఞై ములను, అవారంత!=దినమధ్య ములందు, 'సంతతేం= ఎ ల్ల ప - 

డును, కుర్వుంతః = చేయువారె, అంతిమం=కడపటి దైన) యుగరజయుగయు.... 

“కృతీయంతి= కృతయుగమునుగాం జేయుచున్నారు... 

7 - రా 

కర i 

rr 

. తా. ఇందు త త్త్వ్వనిర్హాయకు లై పర్యబహపరాయణు్యలైనవారు. అభిలవిడ్వ 

అను అర్థావగావా నపర్యంతేము చే ర్వుకొనుచు బాగ వ్మణ ేష్థుంవలననుండ్య 

య్ లో అనుహకాపమ'గా చేకొనుచు, యస్టరు ములందు దు రధ య 

లైన అథ్వళ్యాది లతో గాక భగవద్భక్తి కి - గలవారై. " ఇర్చుడుతూ 

“యజ్ఞము ములు చేయుచు. -ఈకలియుగమును  అక్యకయుయునుగాల క్రేయుచున్న్ము 

Our 

సీ త్ర త్త రనిర్భయమున $ న, త్త సంపూర్ణత 

గలుుధీమంతులు స్ట గలుగునిష్టు . 

' శృష్ణులవలననె 3 యిష్టము చెలువున. 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీ కా తాత  ర్వేతిహోసనహితమం. 451 

సముచిత(ద్రవ్వము $ సం(గహీంచి . 

సకలవిద్యల[ కుతి ఫశతస సూత ముల (బు 

= _ వీణుల శుచుల బుశత్విజులం గాంచు. 

బాగుగా నాభాగోవతిం (వీకి భావించి 

, క్రతువులు గావించి (క్రమము నెంచి 

“ఆ. అ|కవుఏబు లెపుకు శే వ( కంబు లము మించి 

“కలియు కలియుగమును * గాంతుంటేసి 
సక్షోమంబుగాను ఫ్ నవరింతు రిట్లు లా 

కృత యుగంబుగానె $ కృతులు కృతుల, 

(1) (శుతులు= వేవములు బుగ్యజు సామాధర్వ్యములు. 

(2)|బు గ్వేదము--మం త భేద (పతిపాదవకము, | యజుర్వేదమాు--విధిహ 

-కార్య(పతిపావకము, సామవేవము--సో, తాంతర్మపతిపాదకము అధర్వణ వేద 

ము--తచ్చాంత్యాది (ప్రతిపాదకయు. 
(8) శాతకల్చ్పన్నూతములు-ఆశ్చలాయ నాదిబు గ్వేదవిహితక ర్మనూ్యలే మలు. 

బోధాయన, కా త్యాయన ద్యాహ్మాయశ, మాధ్యందిన ఆప _స్తంబ్క శాం 

.ఛవీయ్క కౌనకీయ, జై మినీయ, భారద్వాజ అగస్త్య, శాకల్య, ఆగ్న్నివై వైశ్య 

సత్యాపాఢ, కాండిన్య, కాషీతక, హిరణ్యశేశి, వానా, వె వై ఖాననములు- 

'భగబక్పచార్థము-. “ సంపత ృశ్వర్య వీర్యాణి వై రాగ్యజ్ఞాశ కీ ర్రయఃి 

పేలేహి పుడ్డుణా శ్చ సంపూర్లోభగవాక్ స సక” అని యినుడ్డుంణ మల 

సంపూర్ణముగా కలవాండు భగవంతుండు అందురు. 

కించ. __నుతియు...  _. 

వృ॥అయజ్ఞార్హ _దవ్యా వయ. మితితు యజ్ఞా, ద్విరనుతాం 

న కల్సేత స్వానై ్పర్నను భగవదారాధన మపి 

(పయ త్నేన (ద్రవ్యం శుది కిమపి లా భగవతః 

కృతం చేతే చారో కర్యం కీబింకే న తే వాధ్వరనమమ॥ . 576 
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అ. వయంతు=మీమొ, ఆయజ్ఞాగ్డ గదవ్యాః = య మునకు కగిన్నదజ్య. _ 

చేనివారమ, ఇతి = అని యజ్ఞాల = యమ మునండ్, విరమ'తఈం_ = చాలింతుమాక్ 

స్వ--అనై మవ =సొంత4అన్న ములచేత, భగవదారాధనమవ్ = భగవ వదలు 

మునగూడ, నకల్చేతే నను=చేయకోంద మా? [పయల్నేన = (పయత్నమ ఆ 
శుచి=పరిశుద్ధమైన, [దవ్యం=| దన్యమును, క మపి=కొంచమైనను లభ్ఞ్వా= పొలణకః 

భగపత్మః= ఛి నపంతునయొక్క.] కే 9కర్యంజ కైంకర్యము, కృతేంచేత్ జే చు 

బడినదేని, తత్ =ఆైంకర్యమృ అధ్వరసమ మేవ=యజ్ఞ మతో సమాన 
న ఇతికిం=కాదనియా? | 

తా. మేము యా మునకో తగినంత ద్రవ్యము లేక యజ ముటేయనివార మూ 
నను మాసొంత అన్న ముచేతనై న భగవన్ని వేదనముేయకుందుమా? ఎంతేక న 

పడి్హైనం గొంత దవ్యమైన సంపాదించి భగవ్నత్కె-ంక ర్యము చేయుదుము 

ఆజయే మొక్కు యజ్ఞ ముతో సమానము కాడా ? 

ఉ. సావనమర్థ మున్నదియె $ సాలు సవం. బని _తోవనిమ్యు తోక క 
_స్వావననన్నమాళ్ళ గవశేదర్పణ సేయశ యుందు మొక్కొతాల 

. శావన మైన. దా నినె.కశృశీపాలున కావహారి కాస చానతా 

+ ఎర్థావన. నర్పణం: బొనరుశపక్ సరికాటెగయిదానుఖాళిత్ నాలా 

or 
శన 

1 

"దం. యజ క్ష సంబంధమైన దవ ష్య ము న్నదా? యజ్ఞ ముచాలును, అని ఆయ. 

మును తోర్సస్లివేయనీ! మనకు రత్షకమైనయన్నము ఆభగవంతుని కర్పణ'చేయైన్ 

“కొందుమా ? ఆయన్నము పమ్మిత్రమే యెనయెడల; దానినే దయాళువై న ఆ 

లిక్ ఆసతో చాస్యమందలిఅభిపాయమ తోన ను స సమర్పణ చేయంగా, 'ఆయిన 

. ఆయజ్ఞ సమావామతో సరికాదా? 

ఇ భగవత్పదార్థములు సంవజ్తే వ్యైశ సర్యవీర్యాణి. 
శ 

- న్ లేనా “ఆపిచ. _మతయు.... 

హీంపాకృత్ప త్య వేయా డితికథయలి యోవేడవవ మతా. ం 

న. పతొంలంభం.- విధర్తై యది క  ఇహమఖే, "వేదిక సృంశయిా...- 

pose 
(్ న... 

య 
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వీాంనా త్వాభావ మేవాధ్వర పకునిహ జేరాహూరా మానుజార్యి 

స్తత ఏతస్టోఒఒపి రోనాన(పసజతియజనే క_స్తవన్యోగురుద్యిట్. క్ట. 

అ. హీంసాకృత్ =హింస చేయు వాండు, (పత్యవేయాక్. = వెడిపోవును, 

ఇతి=అన్సి యోవేవ9= ఏవేవమ్కు కథయతి = చెప్పుచున్నవో ? ఏహఏప=జయరొ 

వేదమే, యాగే=యజ మందు పశ్యాలంభం = పశుహింసను విధ త్తే యడె= 

చేయుచున్న డేవి; వైదిక చేదే ్ తోంఎవయ,ఇవామ ఖే= ఈయద్డ మందు 

'సంశయాకత = సందెవాపనును ? రామానుజార్యః= రామానుజా చార్యులు, అధర 

"పశునివా తేః= యా నుంవలిపశువధమునకు, హీంసాక్వ+అభావం ఏవ= హింస 

అగుట లేమి నే, ఆనా= చెప్పిరి. తక్పక్షస్థోపి= = వాఎపక్షమం దుండువాండ్రైనన్నూ 

యు=ఎవయ, యవ చేప సంబంధి యాగమందు, నపసజతి = ఎశేకండో? తద 

న్యః 8=వానికంకు మపజెక్డండు, , గురువ్వెట్ = గురు ద్వేషి, కః=ఎవండు ? 

తా. “నషి హింస్యాక్సర్వభూ తాని "= ఏ౫ంకువును గాని పహింపించంహాడ 

దు, హింశించినవాండు పాపీయగును అనిచెప్పి, “ఆన్నీక్టోమో యంపశుమాఆ 

ఇ్రీత””' యాగమందు ఛాగావిపశుహింస చేయవచ్చును అని వేవము చెప్పుచుం 

శరా; వేవవే శ్ర మెనవాంయయిక్ష్య మందేలసందేవాపడ నప లెను? య్య దూవకులె. న 

'తంగలై: "వారి యొచార్యులెన శ్రీరామానుజా చార్యులుహాడ య పై సళువధయా 

కూంసావిధముకాదని చెప్పుచుండలా, ఆ తెంగలపక్షయు వా కీయ్యా విషయమో 

నం జేర నేరు చారు గురు చ్వేషులు కాకపోదురా ? ' 

వ్, . (పాణిహింసయ చేయం శ (బత్యవాయము చేయు 

నట్టివాం దేవా? డీటంచుం' బబ్బ్ము_ | 

"నేవేద మేయెడ క్ట నావేద మాయెడ . 

యాగార్థపశుహి హింస శే యు ననంగ. 

“నావేద చేదియు స నగునట్టివా( జెవం _ 

డాయాగమున సంక శ యమును జెెదు. ....... 

నారాముననుజుండు..శీ నాయాసపశుహింస. - 7 
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హంస గాదని యానీతీయుకతన 

"తే, నతనిమతమున నెవంజేని $ యాగమునం (బ 
ఆయాగమునం (బవర్తింపం డుశేద్యోగపడుచు 

వాండు నిజముగ నిజగురూశద్వహున కెపుడు 

ద్వేషి. యగువాంజె యగును చా 4 దోషీ. యగ్యమయ. 

చ, రామానుజాచార్యులు--6 స సంచికలో 17! పుట వెనుక (పక్కా చూడు? 

ఇద౦చావ భేయం..___ ఇదియు జెలియునదియ .___ 

ఇ. జైనులు----వీరు చేద విషిత ధర్మ ములు నమ్మి ఆచరింపనివా _రైనను, జీవ 

హంన అనునది యేమా(తమైనను జేయనివారై తై శ్వే శాంబరులుగాను. "లేక దిగం- 

ఖురులుగాను నుండువారు. 

వృ॥హింసాంత శేవీ(వ మఖా(శిత పీంసశే౭_పి 

జె నేతరోయది జనో భజే జుగుప్పామ్ 

_ నార్యంత రేప్వీవ ననిందతి నందనానాం ల 

నిష్వాదనం కినునఘే౭_వి నిచే కళల ర్78- 

 అజై న ఇతరఃజ= జై నునికంశు వన, జనః= నుష్యు(డు, హీంసాంతరే 

స్విప= ఇతరహింసలయందువలె) మ ను యజ్ఞ ముతో చేరినహీం: 

సయందుయగూడ , జుగుప్సాం= ఏపగింతను, భజలేయది= పొందుచుశ్నా (జేయేని, 

చార్యంతశేప్ని వ= ఇలేర క్రీ) లయందువలె, అనఘే=నిరోషురాలై న, నిజే కళ 

(లేపి=తనభార్యయందు ౧హడ, నందనానాం = బిడ్డలయొక్కు, నిప్పాదనం= 

పుట్టుకను న నిందతి కింజనిందింపండా ఏమి? 

తౌ. చై నమతేస్థులు తక్కు6 దక్కి_నవానైను, సకలహింసలవలె, యై మం- 

దలిఖాజాదిహింసలోనుగూడ సహించనీివా నైనయెడల్య లోకములో పర న్షీ9 

లందువతె గాక నిర్ణోషురా _లెన తస్మై ఏలయందుగసాడ బిడ్డలను కనుకొనుటనూ 

ఇతించియు నిందించుకొనుచుందుా? సము? 

తే వేఆుహిం వేజుహ్ింసలవ'లె యజ్ఞ శవిహిశిపీ 



జె నజనుండు వినా ముజిశేజను6 జెవండు 

-నేవంచునెని నుతుం గోరి $ యురియూరి 

సతులవలెం దనసతిని సశేమ్మకిని గాంచి. 

గశి ఇద మ ప్యవగంతవ్యం, _ఇదియు. బెలిసికొనవలయునదియ._ 

వృ॥ బుతి( గ్ర ళంద్ధివిరహోది విశంకయా యే 

, కేచిత్కలా సేహతి నిత్య మపి (కతుం తే. 

ముంచంతి గుర్వుశుచితావిపష యువ కన్ను 

చ(కాంక వై వ్హవమను (గహణాది సర్వమ్॥ 579 

అ. యే=ఎవరు, బక్ =కిెందటు, కలౌ=కళియుగమందు, బుత్విక్ - 

విశుద్ధివిరవా-అది-విశంకయా = =బుత్విజులయొక్క_ - పరిశుద్ద ద్ధ గ్రభావము- మొదలై 

నచానియందలి- సంజేవాము చేత, నిత్యం = ఎప్పుడును, క్రతుమషీజయడ్ఞా మును ' 

గూడ, జవాతి=విడుచుచున్నారో ? తే-వారు గురు-అకశుచితా - వివయేన= 

ఆచార్యవురుమనియొక. - పారిశుద్ధ్యాభాషమందలి - సందేవావిషయముచేత, 
చ్మ-కాంక-వై ఫ్థషమను - గవాణాది = చకాంక నమక - విష్ణు సంబంధిరైమై నమం 

(తముక్ _పరిగహించుటమొద లె _లెనదానిన్తి సర్వం=సమ స్ప్తమునుక్, ముంచం 

తికెన్ను =విడు' చుచున్నా రా? ఏమి? 

"తా. కొందటు తెంగలవారు ఈకలియుగ ములో అధ్వర్యాది బుంత్విజులు 

పరిశుద్ధులు గానున్నారో*? "లేదో? అని సంశయపడి యజ ములను విడుచుచు 

శ్నాశేరు యెననుు; తమయాచార్యపురుషులును అపరిశుద్దులో ? కారో? అని 

సంశయపడి సమా శ్రేయ ణాదిపంచనంస్యా_రయులను సొడ విడిచిపెట్టుదురా ? 

ఏమి ? . 

(వై,వ్వవమనువు = విష్ణుసంబంధిమం[తేము---(ప్రణవము తోడిఅష్టైాష్షరిమొద 

తనవి .) 

శే. యాజకుల పారిశుద్ధ కము $ 'లేజరిలక 

కలి దొలంగి(తు కొందఆు శ (కతుగణంబు 
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గును నపారిశుద్ధ ము గొని $ కొనరె? యెవరుం 

బం చసంస్కా_రమును న్నీ పోపంచమునను. 

ఇ. పంచసంస్కా_రములు = తొహఃపుండ స్తథా నామ మంతోగయాగళ్చ 

పంచనుః”” అని తాపప్రుండనానుమంత్రయాగము లె. 

కించ. నుతి యు, గ 

వృ॥సరై ఏ శె దై*ఃస స్యృతిగణయు త్ర స్పేతిహోసై 8 8 పురాణే కి 

కిపదార వి సే నియమితా నధ్వరాన్న ధ్యరా లేః: 

ఆజ్ఞాసిద్ధా నహాహ జహత _సృద్వారు ద్ధాని కృత్వా 

_ న్యాతన్వంతః కతిచి దపరా నప్యమిా ౩న క్షయంతి॥ 580 

అ. సరె రై ్ఫె!ఇసకలమైవు చేదైః = = వేవములచేతన్ను స సృృతిగణయు = 

స్యృతులసమూ కాయలతో గూడినవై చేతిహా నె =ఇతిహాసయులతోం గూడి - 

నవైన, పురాళై =పుకాణముల చేకను, క్రిస్టా వారై? అసి = పెన్గంనడవడుం చే... 

y 

తనుగాడ, నియ మితౌకా ఎనియమింపయుడివ వై, మధ్వరాతేః= ౩ మధువైరియైన 

- భగవంతుని మొక్క; ఆక్షాసిద్ధాక్. =అనుడ్ఞై చేసద్ధించికనై న, అధ్వరాక =యజ్ఞి 

ములను జవాతః = విడుదుచున్న వారై, వవ అహా! తది ద్విరు ద్దాని=వానికివ్య- 

తిరి క్షయులై న నృకృ త్యాని= కార్యములను, ఆతన్వంకః= చే యు వారై అమో =వీరు 

కలిచిక్ దు అపరాక=ఇతరులనుగాడ్క, శిక్షయంతి= దిద్దుచున్నారు. 

శా, వీరు శుతులునును, స్మృతులు, ఇతిహాసములున్సు పురాణములను 

శిష్టా చారములును విధించియు౨డియు, భగవదాజ్ఞ సిద్ధ యు లైనన్యు యజి ములు 

చేయకపొోవుకే కాక్క తాము ఆశ్ర శ్యాడివిరుద్దే కార్యములను గాడ. చేయు 

చు, మవికొందజినిగూడ దిద్ది తమయ స్లై నడిపించుకొను చున్నవారు ! [ ఆతా ! 

ఆస స్తృృకిపురాణములు, (శుీతీతివాసములు వి: 

శిష్టశిష్టులును వశీచింప వినక 

శ్రద్యికుద్ధములన $ శ తవిఖి.చయే! ES షు ర నొంఢ 



సటిప్పణాంధ్ర సద్య టీ కాతాత్ప న్యేతివోససహితము. 

వేదములు =(చుకులు _--ఇవి. పౌరుషేయయములు 'అహౌరు సేయ మలు అనియా 

డ్రహాకౌండమయు: కర్మకాండము అనియు రెండురెండువిధ ముళ్ళు వీనిని విష్ణువు 

కృష్ణ బై ,పాయనావ శారములో బుగ్యజుస్సామాధర్వణము. లని నాల్దావిధముః 

లుగా విభాగించి వేవవ్యాసు లనిపేరుపొందెను. వీని అంగములు ఆజం అవి. 

శిశు వ్యా కరణ, చృందో, నిమక్సి; జో్యోతిష కల్పములు. 

స్యృతులుూ--ఇవి వేదార్గ (ప్రతిపాదకములై లె నధర్మశా స్త్రాములు. అవి వున 

సతి, బృవాస్పతిస్మ తి, దో, గౌతమ, యవ, ఆంగీరస, యయౌ కై షసష్క్యన్ 

(పచేత, శ్వా తాతప , పరాశర, సంప.ర్హ, జెళనసు శంఖు లిఖిక్క ఆ తేయ్యా 

విష్ణు, వారీత, ఆప సంబస స్మృతులు అని పదునెనిమిడి విధ ములు. 

కతిహాస ములు === ఇవి రామాయణ ము భారతేమ మెంన్నలైన పూర్వికులప్పత్తాం 

తములు 

పురాణములు---ఇవి సృష్టై (ప్రతిసృష్టి మన్వంతరములు వంశము వంకానుచరి 

తము అని నాలుగు విషయములు దెలుపునపి. ఆఅవి-ఆావ్వా, పాద్మ చె వవ, 

శవ, భాగవత, నారదీయ, మార్కండేయ, ఆగ్నేయ, భవిమ్యక్, (బనాకె 

వ ర్త "లె ంగృుసాగాందువారావా, వామన కూర, మాళ్సే ఫం గారుడం బవేండ 

ములు అని పదునెనిమిది విధ యులు. 

కిం బహుశవా.__వి కేన మేల? 

వృ॥యాగం యే బక! వై హవా విజవాకి చ్చాగ చ్చిదాభీకితః 

తిమ్యశ్లేశనసాధ్వసా జ్ఞ జపహాతు తే చకాంకన( ష(క్రియామ్ = 

“వూర్వసి కా బహుమతి ర్భగవతః (పీతి ఫలం నో ధనా 

'న్యల్సీ ఆయా౭_భిముతీః పరత ఫలము ప్యర్థాప్పి రిళ్భం భిడొ 

అ. యేవైష్ణ వాః= ఏ వైప్ప వులు, భాగ-ఛిదా -ఫీతితే 8 = అజహిరస యందలి శ 

ఆయముపలన, మాగంజ యజ్ఞమును, విజవాతిజవిదుచుచున్నాానో) చే=ఆతెంగ 

లవార్యు::-బత్= ఆవ! ఇమ్యక్షేస-సాధ్వ సాత్ = =ళిష్యులను కష్ట పెట్టుశేయండో 

ఛి-ఛాయముసలవ,. చథకాంకన్నుక స పశియాండక కాంకనయ చేయుటను. ఉహాతు= 

చిడుతురు-గాక? పూర్వన్ని ౯ాజ=ముందటిదానియందు, బహుసమ్మతి :=ఆ నేకులస 
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మతియు, భగపతేః పీతి=భగఐత్నీషికియు, ఫలం=ఫలము ; నోధనాని=థన 

ములు ఫలము కావు, పరతే=వెనకట్ దానియందు, అల్బీయః-అభ్ మతిః= ఒకరి 

శతి సవ్యతియు, అర్థ ఆ్టిః అపి = ధన్మపా యు, నోఫలం=ఫలమ.కాదు, 

ఇత్ధం=ఇట్టు, బిదా= భేదము. 

తా. ఈకెంగలవారు అజమేధయాగము చేయక్షన్నను, శిష్యులను తపింపల 

పకేయపళానని చకాంకనముశోయటగై న విడిచిపెట్టుదురుగా! ఈ శెంటిలో 

మొదటిదానికి బహుజనసమృతియు భ గవత్పీ)తియు భలము ధనము ఫలము 

కాదు. రెండవదానికి అల్బసంఖ్యాకలకై న సమ్మతియు, భగవత్సీగితియు, ధన 

[పా _కీయును ఫలములుకావు- ఇచే తారతమ్యము. 

ఉయాము వెపవాళి విడోనాజెడి నిర ! యిద్లరాస్థరల్ 
6 ౯ ద ఢ _ 

ఛాగముేడ మందు మతిశసల్పంగ లే కలఛా(త్రి తాపనో 

ద్వేగిత జ(కము(దణము $ విడిన విడగని ము "₹0టిలో 

యాగభిభామీతంబు ఒవా్యేపార్థిత్ మర్చితే మచ్యుతార్జ మా 

ల ర్వాగభిభాషితంబా కతిక పా ర్థ్త వేమజి మానవార్థ మె. 

టై. ఇా[త- తాపన-ఉాద్వేగిళక్ = శిష్యులను-చం (కాంకనము మె తపింప(జే 

యుటయందలి భయముచేత. 

కృశానుః విహస్వ..---కృ ౯ నుండు నవ్వి, ---- 

వృశత ప్తాభ్యాం శంఖచ(కాఫ్యాం 

'తాపనం 1 పాణినా మిదమ్ 

భాగాలంభ సమ త్వేన 

. సాధో!కి ముపవర్ణ స్థితే! - | 582 

అ. పాణినాంజ ప్రాణులకు, తప్తాభ్యాం=అగ్నిత _ప్రమ్ములిన, శంఖద( కా 

భ్యాం=శంఖుచ క ములతో + ఇదం=ఈ, శ పసనం=కపింపకోయుట, భాగాల 

న భువ కే న=వశుపీంనతో సహాయమూ, “హీపాధోజదీసాధూ! కిం = ఏల? 

wee వరో పే ఎమ్జాంపయుడుచున్నది: 
Be re mu 



సటిప్పణాంధ్ర, పద్య టీకా తాత్స క్యేతిహాససహి తము. 45¥ 

శా. ఓసాధూ! అందజుకును చ కాంకనము చేయుటను యజ్ఞ మనకు పశు 

వ సాట్-గా వరి రి ంచుచున్నావే ఏల? 

క, వాగాడంబర ముండిన 

నే ౫సదునె పొగడ నిటుల 1 నేవారికి నేక 

ఛాగాలంభ్థ సమంబుగ( 

దా; గాంచున ? శంఖచ([కశేతాపనము గటా! 

విశాగవసుః.___విశాషవనువు. 

గ॥ గుణదోవతారత మ్యా నభిజ్ఞ ! (శుణుతావ దిదమ్! రరితి. 

వ. సీగుణదోప తారత మ్యము "తెలియనివాండా ! ఇది విను, 

వృ॥ఛాగాలంభస సహ నతః వీ,తినుర సె సె కస్య హింసాధికా 

_తస్తాద్యా బాణ తాపనం న కిమిదం తుల్యం పకోరి రె ౦ంసయా 

శ్వా శ్రి త్తి పరథాంగధారణ మిదం | శేయస్మ_రంచే తదా 

వేదాదేవ మఖే పకోర్వశసనం నై శ్వ కిం మాయ'కే॥ 584 
ఆఅ, ఛాగాలంభసవా సతః=పళశుహింసల వేయింటికం కె, ఏకస్య= ఒక, శ్నీతి 

నురస్య=(బావాణునియొక్క-_, హింస=హింసయే, అధికా=ఎక్కు_వై నది, త 

స్యాత్ =అందువలన, ఇదం=-ఈ, _బావ్యాణ తాపనం=| బావాణునికి చ -కాంక. 

నముతో తపింపంజేయుట, పకోక=పకువుయొక్కు_, హింసయా = హీంసతో,. 

తుల్యం=సమానము నకిం=కాదా? శాస్తా9త్ =ళా స్త్రమువలన, ఇదం=-ఈ 

త _పరథాంగధారణం=అన్నిత ప్రమైన చ్యకాంకనమును ధరించుట, కేయస్మ.. 

రం చేత్ =శుభ కరమైనదేని తదా=అప్పుడు, వేదా బేవ= వేనమువలన నే, మ కే=.. 

యజ్ఞ మందు, పశోః=పశువుయొక్క_, విశసనం=హింస, ఏతేన=దీనిచేత, కిం 

నమోయ తే =ఏల పోల్పంబడదు? 

. వేలకొలంది పశువాత్యలక కంకు ఒక బవ్యావాత్యయే యెక్కు.వదోనము 

కలదిగానుంచలా, ఒక _బావ్యాణునికి చ కాంకన తాపము కలుగంజేయుట ఒక 

పశువాత్యతో సమానముకాదా ? పాంచరా తాగము పకారము చకాంకన 
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తాపము (కే ముస్క_రమైనయెడల వేనో రకముగా యా పశుహంస చేయుట 

ఆచకాంకనతాపయు కలుగంజేయుటతో సమానము కాదా? 

ఉ. ఛాగసహా సహింన కొక $ క్యానురహింనయె మించు నన్నచో, 

భాగ నిహింసనంబు నలగ మోనురహింసకు సాటి యాన? (శు 

త్యాగ తహింసవాగమున+ కార య మేలయిమోజిదొక్కొ_?శా 

స్తా గతచక్రము(ద్రణము $ నా శితకోటికి (కేన మెననే. 
గ॥ వక్యలం శుక్వ యుకే విహిత సదాచరణా వశ్య్ళక తా * సముర్గనేన 

. _ కరబదరా స్పిత్వసాధక | పమాశాంతర పరికల్పన కచ్చేన! 

వ. అని తనకరంబున బనరఫలంబు కొని దాంనియునికి కె సాధ్ధనం. 

బు (బత్ట మోన్యంబగు (పమాణంబు పికల్సించు₹”ను.. 

నళ్తే, యిబ్లు పదివే లవేదంబులు విధించి సత్పురుషులు నమా 

చరించెడు  సదాచరణంబులును సదావశ్యకంబు లని సమర్థిం 

చుకె వాలు, 

చుంజిపురి (తంజావూరీ) వర్ష నను. 

(చెంజిఫురి---తంజననరము = తంజావూరు. ఇది పూర్వము: చంద్రశేఖర 

మీహోరాజాదిమ రాజపకిపాలిక మై యుండి బృవావీశ్వరీ దేవీసహికుం డై డెన బ్బవా 

.వీశ్వరుని "జీవాలయముతోను, ఇ పర్ణా శమధర్య (ప్రవర్తనులైన చతుర్వర్గ మలవారి 

మిద్దెల మేడలతోడి రాజవీనుల |! కోను శార్యాహనాస న నుర్వ్యు లెన రాజ 

.భటులతోను, సుందరములై న మందెరారామములతోను రాజిలు ముండు శం 

మామణి - రాజధాని.) ఆ 

గి ఇతి కించిదంతరం దశ్నీణతో విమాన మానీ: మ సశిరఃక ంజంక్ 

వ. వని మజికొ ం౦కయంతరంబున దక్కి-నపుందెక్కు_నకు౯- వమా 

సవకోసయిఐంచుకోని- చెంజి యను: తంజ్రవగరంబు పరిక్తిలు. 
0 ణి 

స శికరిబును 3 'బకీంచి. 



సటిప కాం ధ ధ్రపడ్య తేశాశాత్టణ్యేకిు హితము. ల ల 

చృశఖంజీకృతాఖలవృదాం. ర మణీమణీనామ
్ . . 12. 

మంజీర మంజుతరశింజితరంజి తేన . ౨. 

చంజీపు యువగణేన చకాస్తి స్తి పూర్ణా యు 

జీనితో (గపరివంచిత పంచబాణా। 
ర్? 

అ, ౨. ఖంజీక్ళతాఖిల వృాదాం=నిగర్వులనుగా6 జేయయుడినఅందజియొక్క 

వాదయములుగల, రమణీమణీనాం= న్రీగిరత్నయలయిక్క_, మంజీర-మంజూ 

తర-_శింజిత_రంజి తేన= అండియలయొక్క.- మనోజ్ఞ మైన-ళ బ్ద భేదము చేత రంజిలు 

మన్న యువగకోన=యావనవంతుల సమూవాము చేత పూర్గా=నిండినదై, సం 

జేవిత_ఉ గ-పరివంచిత -పంచబా కా=| బదికింపండినవాం డె-శివునిచేత- భస్మము 

గా మోసముచేయంబడిన-మనభుడు గలదెన, చంజీపురీ=తంజావూరు, , చకా 

_సీక(పకాళించుచున్నది. 

ఆతా. ఈతంజావూరు ఊోరియందలి యందజను న్నిగర్వులనుగా6 జేయు 

నందమగల యౌావనవతుల కాలియందియల[ మో6లేకును మోదము నందుచుండు: 

యకాపనవంతులతోడం గూడి ఆశివునిచేత భన్నీభూతులైన ఆమన థునింసాడ 

కజీవునాా. చేయుచు. [బకాశిబ్లచున్న యది. 

శే చెంజి ఖంజీక తౌఖలేచి త్త తేకంజ 

మంజుముంజీర శింజిత రంజిత యువ 

_యువతిజనపుంజు సంజీవిశతో(గనమధిత 
మదనకదనసమంజస శ మెదుర మెజ "సె. i 

కించ: _మజణటియయు,__ 9 

వృుక్సానుయా శ్చ యజుపాంచ నివాసభూ తాః 

పూతా ద్విజాః స సృృతిపురాణక లాధురీణాః 

కుర్వంతి. వాస ముప కర్కశ తర్క_శేబ్ద “ 

తంతే తయీకిఖర సింధుతలస్స కోజ.మి] 588 

"అ. బుక్నామయోళ్చ=బుగ్వేదమునకును సామచేదమునకను యజాషాంచ 
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యజూర్వేదమునకును, నివాసభూతెః = వాసస్థానము లై శ పూతాః=పవితు లె, 

స్యృృతి-పురాణ-కలా- ధురీణాః =స ృతులయందును - ఫురాణములందును-కళల 

'యందును- సమర్గులె, కర్క_శ-తర్క_-కబ్ద- -కంతం తేయీ శిఖర -సింధు- తలస్పృ 

నః ఎకశినములెన న్యాయశా స్త సము- _వ్యాకరణకా స్త సము- మీమాంసాళా స్త 

ము- వేదాంతము అనెడు- సము ద్రములయొక్క._ అంత ర్భాగములను గూడ అంటి 

'యుండువానై న, అమి= ఈ, ద్విజాః=బావాణులు, ఇవా= ఇన్యడ, వాసం= 

చాసమును కుర్భ౭తి= = చేయుచున్నారు. 

"తా ఇక్కడి (బావ్మాణులు (తి వేవములందును, అహ్రైదశస స తిపుళాణము 

అందును, చతుప్పష్టికళ లయందును, తర్క-వ్యాక రణ మిమాంసాశా సయలర 

దును వేదాంతేములందును తుదముట్టం డేతీన వారుగా నున్న వారు. 

"జే. సకలవేదవేదాంతాల $ సకలక ళల 

ల స్మృతిపురాణాలవ్యాకృతి $కృతుల నుజీయుం న 

. కక తం తాలం శారంగశత( పతిభులు 

_ద్విభువు లీ చెంజి నుం(ద్రు. పషితు లగుచు.. 

చతు శ్వేవములు---బుగ్య జు స్సామాధర్వములు. ఇవి 820-వ-పుటకు వెనుక 

యాడు. 

ఫురాణములు-_-ఇవియు పదినెనిమిదివిధ ములు 820-వ పుటకు వెనుకచూడు. 

may 

కళలు-ఇవి అజుపదినాలుగు విధములు, ఇవి ఇతిహా సాగము కా వ్యా 

అలంకార, నాటక్క సంగీత, కవిత్వ, వాదకద్యూతా వధాన, చిత్ర లేఖన, మోవా 

-నాదులు, తర్కము న్యాయశా స్త మ = పదార్థ వినయములను డెలి పెడి 

శా సము. 

శేబ్ద్లళఖా స ప స్తము= వ్యాకరణ య-కేబ్దంక్షణయలను డెలిపెడిళా _స్టయు. బా 

తం|తయ-మోమాంస ఇదె వేదార్థ్యపతిపాదకళా స్తృ్రము. ఆదె (బవాకాం 

దమ్ము కర్యకాండము అని. రెండువిధములు. 

ల 1 యాశి భరమ వేదాంతము ఇది వదార్హముల సారాంశము. 

- కోష్టాట్లాన్స గరిషి క్రీడలను గజకురథారాఢకాశల, మృగపక్నీ య యుస్థకాశల 
చల 



సటిప్పణా ఎధ్ర పద్య టీ కాతాక్సశ్యేతిహాసనహీతము. 46కి 

ములును భూరుహూలోవాద , వేతలోవాములునుు కృషి, వాణిజ్య, పశుపాలన్న 

మృగ్గయారతులును, వంచన, స్పరవంచన, కాలవంచను విద్వేష, ణోచ్చాటన 

మార, ణాకర్ష ణఅముబును కళొ, పాక, స్పర్క శకున, సౌయు దిక, రత్న మాలి 

నీశా స్త్ర షుకుకు, ఖని, గంధ, రస, ధాతువానములును, ఇంద్రజాల మహం 

(దజాల, జాలవివ్వలుకు, జ, లాస్ని, ఖడ్డ, వాయు, వా, గో మయ స్తంభనమా 

లును, మృ, దటి కా, పాదు, కాంజిన్క నర మణి, మం, | తెవ్క ధాణిమా 

దిసిద్దులును ఊనక, ర్యావావకర్శలును అనునవియే చతుష్పష్టి కళలు. 

కృశానుః సహాసమ్.___కృళానుడయ నవ్వుతో... 
వృ!నై త ద్విభాతి నగరం నగరమ్యుదుగక్ష 

(పాకారసాధనదశాను విశాం పతీనామ్ 

యుద్దోోన స టద్భటుశిర _స్పటనిన్స తాన 

(స్రోతేన్సవా ప్రభరవిన్రపలాస్థిసాం|ద్రమ్। 589 
“0, విశాం=నునుష్యులకు, పతీచాం=[పభువు లై న రాజులయొక నగర 

మ్యు-దుర్ద- పా కార-సాధన-ద శాసు=కొండలవ లె-మనోవారములె లందాంటంహా 

డని [పాకారములను-సాధించు టయ నెడు - అవ స్థలలో, యుద్ద. .ఉన్నటత్ _ 

భట-కిర స్తట-నిస్స లే-ఆఅససోతేః_-సవా సభర- బి (స-పల = అస్థ- -సాం[దం = 

యుద్ధ ములో _విజృంభించుచున్న -వీరభటు లయొక్క_ -తలలోనుండి_జూతీన-ర క్త 

(వవావాములయొక్క_- వేలకొలంది యతిశయమైన అపక్యగంధములతోడి = 
చూంసముల వేతను- ఎముకల చేతను- దట్టమైన, ఏతత్ ఈ, నగరం=తంజావూర్వ్కు 

నవిఫ”తి=(పకాశించదు. 

తా. ఈతంజానూరురాజుల "నీడలలో [పాకారములలో యుద్ధము-చేయం 

వీరభటుల తలలనుండి (పవహించు నెత్తురును మాంసమును ఎముకలును నిండి 

యుండునదియై యేవగింపందగినదియై యున్నది. 

మ. నగరం ) బీనగదుర్లదుర్ల ముతమా$న తో (సాలా గముల్ 
తగ సాధించునవస్థలం (బభువు లశత్యం శాద్బుతం బంద. యు 
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ద్ధగతో ద్యదృటమ _స్తకస్థలగలశేద కామగం౦ంధామిష 

(వగతాభీలపలాస్థి దుసి స్థితిని జూశేప ట్టు కా జుగుప్పకా సదా, 

విశ్వావసుః. _విశ్వావనువు. 

గ| వయస స్య! గుకానయస స్య పునర స్య నగరన్య నిందాచ్చద్మ నా 

(పశంసామేవ భనా౯ కృతవాన్ | 2 590 

వ, చెలికాడ! నీ వీవీజ్ మహ తే _త్త సమన్విత మని నిండానిభ 

మున నీదాని పశంసయే మణిల జేయుచున్నా (డవు. 

యతః, _ఏలంళు,.-_ 
వృ॥పురాతనానాంహి పురాంత రాణాం 

(పశొసితా=_రోపి దిశాను భూపాః 

పురం తచేత ద్వపురం త మాడే" 

హంతాభ్యు పత్యాప్యల మర్గయంతి। 59k 

. అ. చెశాసు=సకలదిక్కులలోను, ఫు రాతనానాం=(పా-ఏనములై న, పురాం- 

.తఖాగాం= చేటు వేజుపట్టణములకు (పశాసి తారో౭_పి=పరి పొలకు'లైనను, భూ 

ఎపా౩=రాజులు ఆజ =.యుద్ధమందు, దప్రరంతం = చేహాంతమును, అభ్యు మే 

ఇత్యాసి= పొందియును, తత్ ఏతత్ పురంజ ఆయిీపట్ట ణమును, అలం= బహుగా 

కుర్భయంతి హీ=కోరుచున్నారు శచా!.వాంత =ఆకశ్ల ్ పర్యము ! 

తం సకలదెక్కుల పట్టణములలోను పూర్వఫురాజులు తాము తమటబేవామ్లు 

లు విడిచి కూడ ఈపట్టణముూ”నే సకలై శ్వర్యమ:లు కలదనికోరుచుందురు. అశ, 

వ్యూ. కదా! 

కం-హరిదంతరధరల నిరం 

తర మారింతురు పురాతశేనపురాంతరముల్ - 

స వరిపోతిందెడి 'నృపు వీ 

: wr. మట్లీయుం. శ్ ఒరి బోరితజిన్.. 



నటిప్పణాంధ్ర, పద్య టీ కాతాత్స ర్వేతివోనసపి హితము. శరత్ 

కృ కౌనుః.._కృళోనువు..___ 

గ| నిరూపణ మభినీయ నసాధ్వసమ్ వాంత చిగంతనానా మిడా 

నీంతనానాంచ వసుంధరాధురంధరాణా మవారణీకోూా=_ సా 

వపివేకః॥ 592 

నిరూపిఠాచుట నభినయించి భయము నెంచి, అయ్యో ! అపు 
రాతనులు నయధునాలేనులు నయినరాజుల కీయవివేకము 

వీడయగహాడనిది మై యున్నయ 

పశ్య, చూడు... 

వృ॥ప్రాక్యే వాంత! ధనే స్థితేఒపి నృవరో రాజ్యేఒవి: సత్య్యూర్జి తే 
సంభోగాను గుణా విలోచనగుణై రంభోజదంభ (దువాః 

కల్యాణీ _స్తరుణీ రువేత్యు కరుణాహీన స్పసేన స్స యం 
వార్తుం శ| తుధరాం చిరా డభిలవళ౯ా మర్తుం రే బృంభ లే॥ 

ఆ. నృవరః= రాజు (పాజ్యే=విస్తారమైన ధే=ధనము, స్థ లేఒపి=ఉం 
డియు, ఊర్జి తే=సమ సమృద్ధమైన, రాజ్యే=రాజ్యము సత్యపి=ఉండియు, విలోచన 
సఖః =కనులసుణకులేక, అంభేజదంభ[దువాః = తామరల గర్వమును వా 

రించువారును సంభోగానుగుణాః = సంభోగమునకు తగినవారున్ను కల్యాణీ: = 

శుభకీలయుకలవారు'నై నృ తరుణీః8=యావనవంతురాండన్కు ఉ"పే =అలక్ష్య 
ముచేసి, కరుణాహీనః=కనికరములేనివాం డె, శ తుధరాం=పగతునిభూమిని, 
చిరాత్ =బహుకాలమాగా అఖిలపషక్ =కోరుచు, రణే-యుజ ద్ధమందు స్వ 
యం= తానె సనేనః=నేనతోం గూడినవాగదై, మర్తుం = మృతిజౌొందుటకు, 
జృంభ తే=విజృంభించుచున్నా య. 

తౌ. రాజై నవాండు పి శేవయుగ ధనమును మంచిరాజజికమును గలిగియుం 
ఊయు, మిక్కిలియందమున్సు మంచినడవడియును గలిగి, సంభో గయోగ్య లైన 

రహొావనవతులను కనికర మే లేక విడిచి, పగతురరాజటీక మును 'చేకానుటకయ్యే 

80 

లో 
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యుద్ధ ములో సేకలతోయసాడ తాను మృుతిపాందుటకై నను రేయచున్నాండుం 

ఇజేమ అవివేకము? 

కే రాజు రాజ్య మూరి త మైనం క (వాజ్య మైన 
(న ఢా ర ర్ ఉషా 

ధనము భోగానుగుణ లై నీవనరుహోశ్షు 

డల: బుచ్చి యదయుం డరి*పుడమి గొనయం 

గోరి యని నై నం జనిపోవం $ గోరి పోవు. 

విశ్వావసుః___పి స్రావ వసువు, 

గ్ విరుద్ధబుద్దే వివేక మేవ తావ దవివేక నాకలయతి భవాన్ క 

వ. చెలికాండ ! నీవిటు విరుద్ధ బుద్ధియె కలవాండనై. నీవివే వేకమూ 

'నవివేక ముగానె కావించుకొను చున్నాండవు P - 

తథాహి..._అదినశే లి. 

వృ! సంప ద్వన్వసరి జ రీ సవాచరీ శంపాసమం (పాొభవం 

నార్య స్పూర్యుక రావలీఢజలద చ్భాయ్లాసువృుజ్యావనాః 

చేహః స్వే హవిహీనదీపసఖ ఇత్యాలోచ్య పృథ్వీకే రా... 

ప్రాణాల జుహ్యతి నాక మాక లయితుంశేబ్ధాహీ యుద్ధాన తేక 

= అ. పృథ్వీశ్వరాః=లాజులు సంపత్ =సంపద, నన్యసరిత్ యురీ-సవాచరీ== . 

అడవిళోయిట్టిన - ఏటి కాలువతో -కూడయిట్టినది) -(పాభవం= (పభుత్వమ్ము కం. 

షాం-సమం= మెజు యుతో -సరియెనది; నార్యః = నీలు, నూర్యకర-అవలిళ్ - 

జలదచ్చాయా-సున్ఫాశ్- _యకౌవనాః=నూర్యకిరణముల చేత-కమ్మంబడిన- చేరాయ్ము 

మునేడతో “న్నే హితమైన-యౌావనముకలవారు ; 'జేవాః = శరీరము "స్నేవామః 

ఫీ*న_దిపసఖః = చమురు లేని- దీపముతో- స్నేహాముకలది; ఇతి =అని, ఆలోచ్య=ా 

॥ ఆలోచించ నాకం-స్సురయున్కూ ఆకలయితుం= సంపాదించుటకు ;- యుజ్హైన 

ఎ తేజయం ష్టుమనెజి అ్రిన్నైయందు, (పాణాళ్ =(పాణములన్సు ఎవ్వాతింవిడ య 
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"తౌ. రాజులు సంపదను కాటిలోని ఏటికాల్యగాను, రాజజీకమును మెఅం 
మయుతీలాగాన్సు, చ్రీగిలరుకౌవనమును ఎండను కమ్మిన మబ్బునీడగాను చేశామునః 
శచమురు వేని .వ్రీప్రఘ;ాాను అనిత్యము లని -నిశ్చముంచి, నిత్యనసుఖాస్పద మై మొన 

జ్వర యునుకోేరియే అగ్ని లోవ లె యుద్ధములో (పాణముల నే విడుదుదున్నారం 

క్ సర్వ మైశ్వర్య నూశరయంరిసహాచరి యగు 
నీల నిలయ పొర్షి ఈ యెగని పాలం 

బ్రాభవ। _పాబల్య శ మాభంగి నాతుణ 

(పభ యగు కుణిక మె 4 పరినీపోవ 

నార్యవతంసలు $ సూర్య ముహాంశులం ' ' 

(బబ్బుమబ్బు లగుదు $ రృరుగువాజు 

దాహోక్ట్ట మైనయా[శ దేహా మాస్వేవాము 
._ లేక దీపమ యగుంశదోన యవియ 

తే. ననుచు నాలోచనము చేసి $ యతిపవి తు 
లవనిపతు లీధర్మితి యూర ద్ధానలమున. | 
దముదు. పాణంబులను (వేల్పు రమలమతులు 
చౌాకలోకంబునకుంగాను శ నాండు చేయడు. 

"నాశక ము---స్వర్హమ=ఇదె స్వర్లమ ర్య పాతాళము ల నెడిమా6ండులోక ములు 

లో బచేవతలు వాననుచేయు మొదటిలోకము. 

గథ శృణు చేమం చమత్మా_రమ్॥ 596 

వ. ఆకె ర్చి ౦చు విానచియించువ చనంబును జనుల్కేరించును. 
వ్చు॥ ర వ భే రణముఖే రుధిశేణ తసి స్మి. 
రకా  భవత్యవురయొోవి. దను(వ లేవ we 

శరార స్పశే' దతను సాయక ఖండి తాం గ. 

స్పా ప్యుచ్చ కై రతనుసాయకఖండితాంగా! శం 
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అ; అమరయోషి త్ = దేవ న్రీ), అనువలేవ=పతి(పతవలెె రణము బే=యు 

ద్ధారంభమందు, తసి క౯=అఆభశకు=భటు(డు, రుధిలేణ= నెత్తుటి చెత, రే సతి- 

ఎజ్జనయగుచుండ గా, ర్కకా= తాను నెజ్బనిదియు -అనురాగముగల దియు, భవ 

తి=అగుచున్నది. సఃశూరః = అవీరభటుండు, అతనుసాయక-ఖండి తాంగ 

్చత్ =గొప్పబాకాల చేత_ఖండింపంబడిన అపయనములు కలవాండయ్యె నేని. 

పా౭._పీ=ఆడేవ న్ల్రీయు ఉచ్చవై:ః=మిక్కిలి అతనుసాయక-ఫీండి తాంగా= 

మన్య భచాణాలచేత, ఖండింపంబడిన అవయవములు కలది, భపతి=అగుచున్న ది. 

"శా. యుద్దములో వీరభటుండైనవాండు ర ్ కక్తమువేత ఎజ్జయాజరానె, 

యుద్దవీరులను జేరుదేవ న్రీగీయు పతి[వతవలె తానును అనురక్షు  రాఖైయే రాసి 

లును; “ అవీరుండు జాణఖండి తాంగుండయ్యె నేని, ఈదేన క్రీీయు మన న్మృథబాణః 

వుండి తొంగయే అగును. 

ఉ. ర క్షమునకా భటుండు రణశీరంగమునకొగడుర కుం డైనం. దా 

రక్ష్రయుకాను రాంగన కశరంబుపురంధియుంబో లె శౌర్యసం. 

సక్తుండు వాండు నాయతను శ సాయకఖండిత చేను జె డైన నా" 

సక యు నాచునాయతను4సాయక ఖండిత కహా తాను నాన్ - 

కించ. మణి యు 

వృ॥ ద్మీపో వ్మిపభ మా్శశితశీతితలం దివ్యేవిమానే స్థిత. 

గాథార్లి పకృషపాణపాణిచ కర గస్తామర స్తే స్త సనళ 

., తేత్సంద ర్తే తనఖతుతో బవుతర పత్యర్థి బాణక్షతమ్ 

యుద్ధాగ్నా హుతజీవితో నిజవపు ర్వీరోముడా వీత తే॥1598 

ఆ. యుద్దాగ్నా=యుద్ధమగెడి యగ్ని యందు, పుత్ జీవితః= =(వేర్వంబడిను. 

తీపముగలమావ డై, దమ్మ పః=(పజ్వరిల్లవాలడె) ది వ్యే=అమానువ మైన, విమా నే 

చేసయానమందు, శి స్థితం=ఉండువాండ్రై కరగ స్తఅమర స్రీ) స్తనః= బేతఫట్టుల 
: ౧ కచము? లవాలడై, 'తన్స సంద లృనఖమతః=దానిటేత చక్క 

RE స్ గంవాటైను వీకడఅవీరభటుడడు, విపభం = కేజో జ. ము. Fas ' క్ 

శ స. 1 11 |. muy 

- TH nase mn ఖా ఖు Fa 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీ కాతాత్స ర్యేతిహాసనహితము. . 469 

హీనమై, ఆ శిత క్షీ తిశలం = చేరినభూ ప్రదేశము గలదై, గాఢ-ఆక్లిన్హ -కృపాణ- 

పాణి =గటిగ-కాగిలింపంబడిన-ఖడ్లము- చేతియందులల బె, బహుతర_, పతర్ - 
చ ౧ ఓ?” (sc ల్ 

కాణ-క్షృతీం=మి6ందుమిక్కి_లి- శ తువులయొక్క_ చాణ ముల చేత-కొట్టయిడిన కై, 

నిజిం=తేన దెన, వపుః =దేవాయును, ముదా = సంతోషముతో, వీక్షతే= చూచు 
చున్నాండు. 

తా. అగ్టోలోవలె యుద్దములో దగిలి వీడి లేచినజీవయ గలవాడే చేవ 

విమానము నెక్కుకొని, దేవకీ) తోము పట్టుకొని దాని నఖక్షతేములలోం దగులు 

శ్రానుచుండు నా వీరభటుడు తేజమువీడి నేలంబకి, చేక ఖడ్ల్డ డయ కలిగ్సి పగ 

వానిచాణపు దెబ్బలు పకియుండు తనదేవామును సంతో వముతో చూచు 

చుండును. 

సి. దీపు లు గలిగి నే 4 దీపించువాండను 

దీప్తి లే కిదియె దుః*+ఖా ప్తి కలది 

దివ్యమై వెలి గాడు $ నివ్రా్టాను యాన మే 

నెక్కితి వీతింబసి $ ముక్కు నిదియ 

వాస్తంబులను నను $ రీస్తనంబులను నేం 

బూలితి నిది యసీం శ బూనెం శు 

. సుఖడాయి తత్సురీ శ నఖముఖతతుండ నే 
ఏకిఖముఖశుతి 4 విసుకు నిడియ 

జే. యనుచు నాలంబు నాలంపు * టగ్ని లోన 

జీవనమల నిమ్రులం $ జేరి (వేల్చు. 

వార "శౌవీకు “లాత్తి య శ వపువు లాంచి 

యేచి మదమున మేదమునం $ జూచికొం(దు. 

స్ట్ చేవ నాయక స్వామివర్ష నము. 
df ae) 

. (శీ దేవనాయక స్వామి--వీరు-తిరువి్యదపురమన గరుడనదిపినాకినీనదుఆ 

స్త్రి చంద్రవిమానమున. (్షీవైకుంఠనాయకితో గరుడాళ్వారునకమును చందూ 
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నకును | ప్రత్యక్షమై తిరుమంా యాళ్యాగ్గ మంగళాశాసనముతో చేవసాయించూ 

౫1 ఇత్య్మ్మత విమానం సంచారయ౯ పరితో దృష్ట్యా॥ 599: 
వ. అని మజియొక్కపక్కకు౯ విమానమును మజుల్పుకొని 

యంతటనుం గనుంగొని. 

వృ॥ పినాకినీం పశ్య ఘనాఘనాశీనీం 
ళ్ 

జలాచ్చ లఘ్వీం గరుడాపగా మపి 

ఇదంత బే రాజతి చేవనాయ కః 

పరత సర్హాదివ చేవనాయకః॥ 6600 
అ ఘనాఘ-నాళశినీం= గొప్పపాపములను-నశింపం జేయున దై, జలాచ్చ = 

వేటి చేతను, లఘ్వీ౦= స్వల్చమైన, 'వినాకీనీం=పీనాకేనీనదిని, గరుడాపగామవీ =- 

ఇరుడనదినిక్ , పళ్య=చూడు? సాత్ =స్వగ్గమునకం కై పర్మత ఇవ = ఆవల" 

చో మైన వె కుంఠమందుపలె, ఇదంత కే=-ఈరెండునదులగట్టున), దేవనాయ = 

(కీడించుటనై , కః=ఎవండు? రాజతి= ప్రశాశించుచున్నా (డో; దేపసనాయక'ః == 
చేవక-నాయకస్వ్వామి అనెడి, సఏవ=అతండే, అయం= ఈవిష్ణువు. 

తా. జారే రయున పినాకికిన్సిదశ్నీ ఇయున గరుడనదికీని నడిమిగట్లాన వైకులు 

నమందువలి WE (శ్రీచేవనాయకస్వామి యని యావిష్ణువె వివారించూ 
చున్న తడు. > | 

తే. కను? వినాకీన్ "శభువి నాశశినిని ధునిని 
ననులం గను? ఘుజల మణు శ గరుడనదిని, 

_ ెదేవనాయకనామకళశబేవుం డిందు 

దరిని నిరవ్రెైందు. బరమందు 4 హరినిం బోలి. 

సీ ముప. టే. త యజ వరాహాూవర నము. 

యిజ్తపరావాస్వామ--వీరు హేరణ్యాతము(డు భూమి నెత్తుకొనిపోరంకా 
pi En gh ' వ. క. న. ph we తో చోటదకేయ ౧౫౫) ' ఇటలినరయరాదులు (పార్టి పరో శోకా నా 
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యామహోవిస్లు వీవరావారాపముకై కొని పాతాళమునకు బోయి '-ఆభూమి చె 

శుకొనిపచ్చి యందచజనుక సంరక్నించుట యాహిరణ్యాతుని శిశవీంచి యి 

క్క్డనె యానరసనుశాదుల చే యజ్ఞ మందు వూజింపయుిడి, ఇప్పుడును ఈ (శీ 

ముస్థ కేతమున నిక్యస్రమ్మ్య.రణీ తీర్ధ తీరమందు వామనవిమానమున అంబుజవల్లీ 

తాయారుతో అశ్వత్ధనారాయణులుగ (ప్రత్యక మై నేవసాయించుచున్న ఆది 

వరావా ప్పెరీనూళ్లు.) } 

౫॥ ఇతర్యత విమానం స్పందయకా సానందమ్॥ 601 

వ. ఇవ్యలి శవిగమాన మెలయించి యెలమియుం గాంచి. 

వృ! అద్య(పత్తం ప _క్రీ9మం నశ్చరి(త్రం 
"దేవః (వీత న్ను పభాతా నిశా మే 

(శీముష్ణం య న్యునదంవా స్పహ్మాసం 

తే[తం 'ప్వాప్తం న్మేతయోః పాతభావమ్! 602 

అ. నః మాయొక్క (పర్నం=పురాతేనమైన చర్యితంజసుకృతచరితమ్యు 

అవ్య = ఇప్పుడు, ప_క్తి) మం= ఫలిత మైనది; దేవః= స్వామి, (వీతః=సంతోషించి 

నభా డయ్యెన్యు నిశా= రాతి, మే=నాక్కు, నుుపఫా తా=జక్క_6గ "తెల్లవాణి 

నది యత్ =ఎందువలన, (శ్రీముస్థ్రం=(కీమున్హ్యము - తిరుముపి.అనెడి, కేతం= 

శేతము, ఆంవాసృవా(] సం=పాపముల వేయింటిని, ముష్ట్రత్. = నకింపంజేయ్లు 

చున్నదో; తత్ = =అందువలన, చ త్రయోః=మా న్నే తములకు; పాతేభా వం= అపో 

తత, (పాస్తం= పొంద(బడినది. 

తొ. మా ఫు రాతనసుక్ళతేయు లిప్పు డె ఫ్రలించినది; స్వామియును నుప్రన 

న్నుండయ్యెను; ఈర్యాతియును చక్కొ_6గ "తెల్ల వాతినది; వేలకొలది సకలవా 

పములనుక్ పరివారించునది మైన యీ శ్రీమున్ల కే (తోము మాచేతయులకోను 

ఇప్పుడు పాతమాయెను. 

"తే. నాదుచరితంబు ఫలితంబు * గాందొడంగె 
నాదుడై వంబు న్యపసేన్నంబు నయ్యొ 
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నాదు నిక స్ముపభాతంబు $ నాం దనర్సె 

నాదున్మేతము పాాతము నాం దలిశ్చె 

గనుల | శ్రీముస్లక్నే(త్రము౯ $ గనినయపుడె. 

ల్మతహి..__.ఇక్కుడల దా ? 

వృ! వరా వరావారూకిణీ చరాచరాంతరస్థితా 

ను రాసు రాను సేవితా ధ రాధరాఒ౬ది దేవతొ 

సదా సదావలి సుతా ముదా ముదార శేవధి oo 

ర్తి తాహి తార ర స్టకేతనా నతానతా గతిం నయీత్ 1 608 

అ. చరాచర- ఆంతేర-స్లితా =జంగముష్టావరములయొక్యా.. _ అంతరములందు - 

ఉండునదియై, సురానుర_అను సేవితా= జేపరాక్షసులటేక- అనుసరించి సేవింప 

డునదియై ధ రాధ రా=భూమినిధరించినదియై, సదా= =ఎల్లప్పుడును, సత్ _ఆవలి- 

నుతౌ= సక్పురుషులయొక్క-సమూవాము చేత - -పొగ
డంబడునడియ, ముదాం= 

'ఆనందాతికయ ములకు, ఊ దార-శేవధిః =మహా త్తే న-రిధిమై, కా తౌ = జగట్థితమై 

“తార ర చేతనా =గరుడధ్వజముగలదియై, నత-ఆనతౌ = . ఆశితులచేత- న్స స్క 

'రింపయిడినదిమయై, వరా=సర్వో త్తమమై, వరావామాపిణీ = ఆదివరావారవూపమ
ః 

కలదిధమెన, ఆదిదేవతా=పరమ దై వము ,గతిం=అప్రన రావృ త్తి త్తి పాపిని, నయేత్ 2 = 

ఎపాందించునుగాక. 

- తా. చరాచరవసు స్తువులలో ఆంత ర్యామియు, సురాసురులు -సీవకులును, 

.భ్రాభర యును ధరించి సకల సక్చురు షులును పొగడుదుండ సకల విధానంద 

మాకును సముదమున్సు స కలభోకులకును హిత కా
రియు, సకలభ క్షు కులును నమా 

'సారములు చేయుచుండ ఆదివరావా స స్వరూప యను గలిగి యుండు ఆపరమ 

'చైసము వెనుక 'మనకు ఆపునరావృ త్తి తి మార్షయు గలుళంజేయుకుగాక? 

. = వరవరావాచేవ్రుడు. చరాీచరవిహోరి .. . 

యనువనుర సేవిత్సుడ్లు ధరాశథరుయడు వైపుడు = 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకాశాత్చనే తివోససపితము. 

సను తుడు తార ర ప్రయానుడు ల్ మున్ని ధానుం 

చాన కానతుయ 'సతివికధానుం డౌను, 

11 శీమత్కవీదశ్చా(త కళ్చిదిళ్ణ మనునంధ త్తే! 
వ. - ఇక్కడ నొక కడు (శ్రీమంతులకు గవ్చులకు న్నే నేటి యగునతః 

“స డెటు లన్మసంధించు చున్న తే(డు. 

.శవృః సదావదాత నిన్ను గాతటేవుకీరవాసినీ 
కటీన్సుటీభవత్క_రా కిటీశ్వరీ పటీ మసీ 
రసారసాదిహోదికా రసాలసాలసంవృ కే 
వనేఒవనేషు దీకీణా మదీకి తకాఒదిచేవతా। 

అ. రసా-రసాత్ =భూమియంవలి- పేమరసముపలన, ఇవా = ఇకృ_డృర 
సౌల-సాల్ల-సంవృి లే=మామికి చెట్ల చేకను- ఏ పెఇెట్ల చేతను. చుట్టయిడిన, వనే= 
"ఆడవియందు, ఉఊదెతా= ఆవిర్భవించినదిమై, సదా-అపదాత-నిమ్న శా-తటే- 
కుటీర-వాసినీ = ఎప్పుడును -పకశుస్ధ మైన-నదియొక్క_-గట్టునందలి-చిన్న మందిర 
మందు-వసించునదియె,కటీ-స్ఫుటీభఐత్ -కరా= మొలయందు- స్పవ్హమతుచున్న- 
వా స్తము కలవమయొ, అవచనేసు=రకణవిషయముంందు, దీక్ని తా=దీక్ష వహించి 

నదియె, పటియశీ= మిక్కిలిసామర్థ వము కలడియె, కిటీశ్వరీ = ఆదిఐరావాస్య 
రూపమెన, ఆదెచేవతా=పరమచె వము, మత్ -ఈక్ని తా=నా చే-చూడంబడినది. 

శా -ఈభూలోకమున (పేమవేత ఈమామిడితోంపులో ఆవిర్భవించి ఈ 
చీనాకినిగట్టున నడుమున చే యాంచుకొని భకులను రక్షించుటకై. దీక్ష 

పహించి ఆదినరావాస్పరూప మై మెన ఈ యాదివరావాన్నామి ఇప్పుడు నాచే 

సేవింపంబడె మెను. 

కే. శీరతటినీతటిని నీకుళటీంవసతిం 
గటినిఘటిత కె రాంబుజ + స్ఫుటితేకిటి౫ 

రసరసనంబున౭ బొడగాంచె రహి రసాల 

వనమునం బరడె వం బశేవనము నెంచి. 
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కృశానుః.._కృ్భ శానుండు__ 
వృ॥ సోఒయం పాయ పత్వనీకోజవి వా 

కష్టం వృధ్ధ కాంత యా2-భూద్యరావా! 
ఇర్ధం సిద్ది బూూరహీ భూలాభ లోభాత్ 

కంకం వేషం మానుపో నేహధ శ్రే? ధా 606 

౪ హేయ పత్యనీకో౭_సి = త్యాజ్య విష యములకు- విరోధిరై నను) సోడ. 

యం=ఆయీ, శారీ = విష్ణువు, పృథ్వీ - కాంక్షయా= భూమిని-కేరుటచేత, 

వరావాః=-నూకరము. అభూక్ = ఆయెను, కన్టం=అయ్య్యో! ఇక్టం = ఇట్లు, 

వెట్టేసతి=సిద్ధించుచుండ ౮౪, ఇవా=ఈలోకమందు, మానుహః= ఒమనుహ్యుండు. 

ఇభూలాచ్ళ- లోభాత్ = = భామిని లభించుటయం నలి-కో పేరాశషలన, కంక్షం=ఏ- 

_ మేమి? వేవం=వేపమును, నధ త్తే=ధరింపండు? 

శా. శాగద్వేఫాది పౌయగుణరహితుం డయ్యును; విష్ణువు భూలాఖభ 
మందలి లోభ గుణము చేత ఇట్లు వరాహము కాలా, ఈలోక ములో. చును 

-ష్యుల చైనవాయడు ఇట్లు భూమిని గోరి యేమేమినీచకృత్యములు చేయడు 

చే ఆయితను హేయతను బాయుగీనట్లిం డై నం 
గన ! మచ్చుతు డే మీతిం శ గాంతే చేస్ 
యినవ్వరావాంబె కై యెన( దా నెవ్వండేని 

లాభలోభాన. జెపుము? యేశేలాగు కాడు? 

oO విశ్వావనుః.___విశ్వావసువు,__ 

గః . అనభిక్ఞో ఛ వాకా భగవ దవతార రహస్యస్య॥ 
సరా & ఏ భ గవదతారమున శహస స్యము నెజుంగనివాండవు. . 

.. గుణు 1 'వినును ర 

క్వ “హౌంకీరనం వా. 
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అన్యద్వా యత్సర్వ ను పాక్స తంతే 

న్నాసౌ కేవ్య ప్యుద్బృతి స్వస్వభావమ్। 608. 
అం వై టభారిః=విష్ణువు, -పారీనీయం =మత్న శ్రసంబంధియు, “కామఠం = 

_కూర్శ్య సంబంధియు, ఎ ఉం=వరావాసంబంధియు, -కాంకీరమువా=సీంవా సంబం 

ఛియునై న్క రూజపం=రూాపమును, అన్యత్ - వా=మతి యేరూాప మున నను యా 

'తు=పొందునుగాక? యత్ = =ఎందుఐలన్క సర్వం = సమ స్థరాపమున్న, అపా. 
కృతం=(పకృతిజన్యమ్లు కాదో? తత్ =అందువలన, అఫౌ= ఈభగవంతు(డు,. 

తేవ్యపి= ఆసకలరూపములందును, స్ఫ-స్పభావం=తేనదై నమాహాత కస్వభా" 
వమున్సు, న్న తి =వీడువండు. 

ఈ ఈభగపంతుండు. మత్స్యకార వరావా నారసింవాద్యవ తారను జా 

న్నియైన నెతును -గాన్సి ఆ యపతారములు (పకృతిపరిణామ జనితెములు కొను 

కాయబుద్ద, ఆందందు తనమాహాత్త్య మును విడుచువత(6డు కాండు. 

కే కశినపారీనము కఠోరశకమురఠరము మతి 
పటుకిటి యకంఠకంఠీరశేవమును నుతేివి 

పరూప మ(పాకృత మోపి కాంచి 

చానదాననె న్వస్వభాశవాన మించు. 

టి. అకుంఠ=రతేక్కు.వకాని, విరూప=విశేవవిధములుగల, దానదాననె = 

ఆయారూపముననె పాఠీనీయం=పాకీనసంబధి కామఠం = కమఠ సంబంధి? 
కె.టటం=కిటిసంబంధి కాంరీరవం = కంకీరవసంబంధి. 

ఇ. మత్సా ్రవతొరము---పాఠీనీయం=మత్స ్యసంబంధి. ఇది (బవ్వా న్నిదిం 
చుచుండలగా్సా అతనియొద్ద నుండి వేదములు దొంగిలించుకొని, సము దములో' 

చాంగుకొనియుండు సోమకానురుని జంప, వేదములు 'దెచ్చుటకై యావిష్ణూ 

చెతిన యపతారము. 

. కూర్మావతారము కా మఠం=కూర్య సంబంధి- ఇది రాక్షసులవలన తొం 

చర లేకుండుట కై "దేవతలకు జరానురణ ని_చాహారాదులు నిత్యసుఖముగ నుండు. 
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టకై యీయయోయొడి డాని కమృతము తజుమనపుడు పాలసం(ద్రములో 

మునిగిపోయిన మందరపర్వతీము నెత్తుటకై యావిష్టు వె త్రినయవ తారము. 

ఇ. వరాహావతారము ఇది కల్పాంత మున. సమ స్తము జలమయమై భవా 

"మి మునింపోవంగ శ్వేతపరావారాపమై ఆభూమిని తెచ్చుటకై పాతాళశమా 

నకు పోయి తీనకోజపంటితో పెళ్ళగించి యె త్రీ అప్పుడు భూలోకమువారిని 

బాధించుచు లోకకంటకుయ డైన హిరణ్నా కని సంవాకి కించుటకె. యావిస్థూ 

'వెత్రిన యవతారము. 

_ ఇ. నరసింవోవ తారము--ఇది దితికళ్య పుల పుత్రులు హిరణ్యాక్ష హిరణ్య 

"కశిప్టులు హిరణ్యక శిపు నికుమారు (డు (పప్లోదుండు, ఇతేం డెప్పుడు నారాయ 

కా నామ పా రాయుజు!6 టే విష్ణుభక్తు కుండ యుండగా, అవిష్ణువిరోధిమైన హొ 

"రణ్యక శివుయకు (ప్రహ్లామని బాధించుచు విష్ణునామమె విడుమనలగా, ఆవెడుపని 

(పహాోదుని రక్షీంచుటశకె ఆహికణ్యకశిపురి శికీంచుటుకై ఆమ హావిస్థు వెత్రిశ 

యవన 'తారము. 

ఇ. వామనావతారము---ఇది. ఇందు నోకించి బలిచ డ్రవర్తి యేలుకొనూ. 

-చున్న (తి లోకములను మః నామిందుని కిచ్చుటక వామ కూ ఏ సుకం బో 

యి మూండడుగన లడిగి మాడుభోకములను కొల్చుకొని, ఆమవహాదాతీ మైన 

= బలిచ్శక వరి ని చిగంజీవిగాం చేశ ; యూమిం(దునికి ఆమూండులోకము లెష ఏకే 

యట్లు లిచ్చి కావాడుటుకై యామహోవిష్లు వె కత్తినవయవ తెర ము. 

ఇ. పరశురామావతారము.ఇది ఇతండు రేణుకా జమదగ్ని మహాయా 
నులప్ఫుతుం డై డె తనతం (యొక్క హోమపశువును చంపిన కా ర్తవీ ర్యార్టున 

"వు తులనుకొ వారితో గూడ సర్వదుష్టరాజులనుక్ గూడ ఇర్వదొక్కమాలుం 
-తిరిితి8% సంహరించుటకై యామహావిమ్లు వె తిన యప తారము,. యా 

శీ రామావ తొారయ-ఇదిః ఇతండు రఘువంశ మున కాసల్యాదశరథులకు ప స్త 

గతల _తేం్యడివాక్యమున నీ తాల క్షణులతో అరణ్యవాసము చేసి వాలిసంహోర్య 

సములేసి  ష్తానుమక్సుగ్రీవాదులతో బి బోయి. రావణాదులను సంహరించి విఫీమ 

నములు ,సరీర్షక్షీంచట్లకై. అమవస్లేనిస్టు వె త్తి నయపతౌారమాు. 
Foo 
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_ బలరామాపాతారము-ఇది? ఇతండు యదువంశమున అంశము వరత వదన": 

చేత కేవక వసుదేవులకు బుట్టి రోప్ ణచే "పెంచంిడీనవాండే రేవతికి శు 

టరు మై తౌటేధ్యజమయను నాం గటి ఆయుధమును నీలాంబరమును గలిగి ప్రీతో. 

ఐరము" గల శ నతయ్యండైన (శ్రీకృష్ణునితో. గూడి దుష్టళివ ఇళిష్టరకణములక్రై | 

'వోవిష్త ము వె 'తినయవతారమ. 
శ a సస 
సున హై సష్టాలమఇం (తిపురాసురులు తేమప్రరములో తౌ మనాచా 

య. లయ్యాను, ఆందలివై దికలనందణను వేదవిరుద్దాచారులనుగాం జేయుచు 
శమపురమధ్యంబున నుండు అమృతకూపమువలని తస ర్భోనమున నే తౌము 

మృతియే లేక సతి కలిగి యందజఆను వధియించుచున్న ందున, చింతా (కాం 

తుండె విహ<మూరి గోవా బోయి ఆయమృతే మనంతయు పానముచేస్సి 
4 శం టి 

వెనుక తాను బుదుండె సన్యాసిబలె పచ్చి వారిక బుషమతమును సావీంచి 

జద్ధులలోం బేరి వారి దారాదులకు సరోవర స్నాన (కీడాదులసమయములలో 

పాతిపత్యాదిహితముల బోధించి, వారినందఆ ననురాగ పరిపూస్థులనుగా6 జేన్సీ 

లా నశ్వత్ధ వృక్ష యు నాపహించిి ఆశ వక్సీ నారాయణుం డని వారిచే పూజిం: 

సంబరుచుండి తాను సహాయు(డుూగానుండి ఆ తిపురానురుల నార్యుదునిచే: 

సంవారింపంజేనిన యామహావిష్థువునపతారము. 

ఇ. కల్మ్య్య్యువకారయమ-- ఇది కలియంగాంత మందు -ఈభూలోకమందలి యా 

భర్మప్రవ ర్లనులను శిక్షీంచుటకును భర్మ(ప్రవ ర్హనులను రక్నించుటకును ఆశ్వ 
ముఖముతో ఆమవోవిష్ణు వె_త్తంబోయెఢి యవతారము. 

కించ. మజియు, ___ 

వ! కోలం భువి కో౭_లం జగచాలంబ మవైతుం 

సామి శుభకామిో కిలగి భూమా మసురాత్తామ్ 

వారాళిగ భీరాంభసి కారాభవనే౭_భి 

న్యస్తామివ యస్తామివ ముస్తా ముదహాోర్టీత్॥ 609" 
ఆ. జగతః=జ లోకమునకు, ఆలంబం=పట్టాదలమొన, కోలం = ఆదివరావా 



' లీ గ 
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స్వామిని అ వై తుం= తెలిసికొనుటకు, క్య= ఎవడు, అలం=సమర్ధుంశు? యక్ష 

ఎతండుు అసుర-ఆతాై౦ = రాక్షసుడైన ఆహిర ణ్యాతుని చేత - కొనివోంబడిన్వై. లో 

వారాశి-గఫీర- అంభని= సరు దముయొక ్ క_-గంధీరమైన- నీట కారాభవనే _ 

కారాగృవామందు, అఫేనస్తామివ = ఉంచబడిన దానినివల, తౌం = ఆ 

'భూమోం=భూమిని, మస్తామివ=తుంగము స్తనడ్డనువలె, ఊఆదహోద్దిత్ = మె 

క తేనో? సః=ఆ, స్వామా=అదిపరాహస్వామ్, శుభ కామోకిఆ=మనకు శుభ ము 

శోరునలేండు కదా? 

తా, ఆయాదివరావాస్వామి ఈ జగత్తున "కాధారభూతు. డని తెలిసి కొన 

బాం చెవండు? హిరణ్యాతం డీసామినెత్తుకొని మహోగంఫిరమైన సము దము, 

లో కారాగ్భవాములోవలి దాలందలా, ఈస్వామియే కదా ఆదివరావామూ రె 

మై పోయి తనకు పీయతరాహారమైన తుంగము స్తగడ్గనువలె ఈభూమి "నెత్తు 

కొనిపచ్చి మనకు కేమము కలుగ6ంజేసినయత( జాయెను. - 

శే. స్వామి శుభ కామి యణభూామి + సంగహించి. 

యసుర నారాంకా రాగ వన ను నునుష( 

 దుంగముస్తను నె త్రినీభంగి సత్త 

వరనరాహావ తౌరాన $ వజ లె న్స్ [. 

ట్ి. అసుగ =అహీిరక్యాక్ను రాక్షుసుయడు, వారాశి కారానృహానక = సము 

దబునెడు గిడ్డంగిలోన, ఉఊనుపక =ఊంచలా, ఎ త్రక= ఎత్తుటకె - 

గ॥ సభ కి(పక రం యజ్ఞన రాహమభి ధ్యాయ౯ తమామంత్ర్టః 

వ. అతిభ క్రి సహీతేంబుగ నాయజ్ఞవరావాం నభిధ్యానిం చుచు 

నతేనిన  యానుం| తించి. . 

చ్చ దాఘీస్టం కుహనావరాహ భగవ! దంష్ట్రాత, కం తేదృథఢం 

( స్తంభం సర్మపతిచింతయామి జలధి న్నహోఫఘు ౨ 'నంపూరితా 

గంగ్గుస్మికా విందతి చీపభాజనఫిధా మామోదినీ మేదినీ... 

.. [గా క స్మ్మృత చ. ర్రల్మేస్తాను రయ శే ే నిమ్మంపదీపాకృతిమ॥61. 
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అ. కువానా-వరావా౭మాయ చే-వరావారూపముగల, హేభ గవ౯ = సా 

"మూ!యనసి క =ఏదీప స్పంభమందు, జలధి-న్నేవా-ఓఘ- సంపూరి తా=సమ్మదమ 

/ ""నెడు-నూ నెయొక)_- వెల్లువ ఒత-నింపంబడిన దె , ఆమోదినీ= సంతోషపడునదెన్న 

““ేదినీ=భూ+మి, దీపభాజన-విధాం = దీపప్మాతముయొక్కృ_-రీతిన్సి వింధతి = 

పొందుచున్న దో? క త్ర=ఆపాతమందు, చితః=వింతమైన, రత్న సానుశ్చే= 

_ మేరుపర్యతమున్తో నిమ్ముంప-దీప-అకృతిం = కదలనట్టి- దీపముయొక్క_-చూప 

| మును, అయ లే=పొందుచున్నదో, తం=అట్లి, తేమోియొక్కా, (దాఘీనం= 

/ ఆకిదీర్భ మైన దృఢం స్తంభం =గట్టి దీప నసంభమును. సంపతి = ఇప్పుడు 

చింతీయామి= ధ్యానించుచున్నాను. 

తా. రీ మాాావరావాస్యామో ! ఈసముదమంతయు చమురు గాను ఈ 

భూమియంతేయు |ప్రమిదెగాను, ఆమేరువనెడి రత్న సానుపర్యతమ దీపము 

గాను వెలుగుచుండెడి మిోదీర గ్పదంస్థ్ర) అనుదీప స్తంభమునే చే నిప్పుడును 

ధ్యానించుకొను చున్న వాడను, 

ఈ. ఆదివ రావా ! నీదుకుహోనాకృతి నాదృతి నెంతు, వింత యా 

నీడృఢదంప్థ్ర స్త స ౦ఛభమున * నీకధి స్నేహము నించి మించు న్ 

మేదిసి వీపపుంబమిద ఫ మేకువె నిశ్వలద్ప మాయెొ..దా. 

మోదర! సాదరాత్మ! కవుకలోదరసోదరరోచిలోచనా! 

టి. ' దామోదర-పదుప జరు కడుప్రునయగలవా౭డా! సాదరాత్స్త =ఆదత 

ముతో? గూడినవ్భాదయము కలవాండా ! కమల_ఉదర_సోదర_రోచిలోడ 

-నా= తామర-నడిభొగమునకు-సవకోదరయుశె న- సమానములై న-కాంతల తోం 

డిన-కన్నులు కలవాయా ! న 

. కా వేరీవర్ష నము. 

గ॥ ఇత్యన్వ, తాభ్మికాను౯ా మందానిలస్పర్శనుఖ _మభినీయ 
_ సానందమ్। 612 



త్తీప్రి0 విశ్వగుణాద ర్భము 

వ అని యన్య(త్ర యతి క్రమించుచు నుందమారుతసుఖస్పర్శ 

మభినయించి యభినందించినమనన్సుతో, 

వృ! కల్లారోత్సలతల్ల జోల ల్ల లనకృ త్క_ల్లోలనిర్షిోలన 

క్రీడాపాటవగోఢరూఢహీమ'తా సౌరభ్యవిభా)జితః 

కావేరీనలిలావగా వారసిక ః క సై నమనేడ్యోమరుత్. 

కాంతానాం పునరధ్వనీన వపుపాం యన్నిర్దునీ లే శ్ర మమ్! ; 

అ, క ల్లార-ఉ త్పల- _తల్లజ-ఉ ల్ల లనకృత్ - కల్లోల - నిక్లోలన క్రీడా-పా న 

అటక 

ఇాఢహాథహీమకా - సౌరభ్య - విశ్రాజితః = (శేవ్యము లై న- తెల్ల నల్డ్మ్హాహ్తు 
అను-ఎగురంగొట్టునదియైన - గొప్పయలలను - ఎగురంగొట్టు ట న్ ్ 

యందు-సామర్ల రసము చేత- -మిక్కిలి యొక్కి_న- చల్లదనము చేతను. పరిమళమే, 

తనుపకాశించునదియె, కావేరీసలిల -అవాగావారసికః=కా వేరీనదీ జలములో_ : 

మునుంగుటయందు అనురాగముగలదియై నృ ఏవః=-ఈ,మరుత్ =గాలి, యత్ =. 

ఎందువలన, పునః$=మజిల, క్షౌంతానాం= బడలికపడినట్లి, అధ్వనీనవపు పాం 

ఇాటసారుల శరీరములకు, (శ్రమంజక ష్ట్రమును, నిర్ణునీ లే=బొ తీశా పోయగొల్ట. 

చున్నదో? తత్ =అందువలన, కస్యజ ఎపనికి, నరఈడ్యః=పాగ డందశినదికార్యు R23 
ren: 

తా. కా వేరీజలములో మునుంగంచు బేచుచు, ఇందలి కలువలను కనులము= 

నుక -శీయంజేయుచుండు. పెద్దయలలను “టఅంపించుకే యాటగాం నలిని 

ఆందలి చల్లందనముతోను వాససతోనుగూడి) బాటసారులు బడలికపడు కళ 

ములు పోంగొట్టుచుండునట్టి యిందలి -గాలి యందజకును పాగడందశినదియే, 

తే. కనులక ల్హారకలహంస$విమలక ముల 

౨. కలితక లోలనిర్లోలఫేదలస సరస 

ip ల. 'వూతశీతలనురభిలే వాత పోత 
నే క కము క వేరకన్యారసి!కము (శనుంబు. 
| ౯ ఉనతంజేయును గద? పాంథశేజనుల కెపుడు. + 

స "a శ్రాచేకిరు ం: నిరీమ్య సశిరఃకంపమ్॥! + గ్ 
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వ. కావేరీర్యురి నికిత్నీంచి శిరరఃకంపంబు కావించి. 

వృ॥ హంత! రంగపురకసంగత మతా 

హం తరంగచలపంకజసంఘమ్ 

సహ్యజా2_2_యత రురం బహువున్వే 

స వ్యాణా౭_యత తను శృ ఇనునార్థమ్। 615 

అ. అత = ఇక్కడ, రంగపుర-సంగతం = |క్రీరంగముతో_కూడి నదియు, 
తరంగ-చల - పంకజసంఘం = అలలయందు-_వలింపెడి - తామరల సన్నూ వాము 

కలదియు న, సవ్యాజా2ఒ-ఆయత - రురం = సవ్యాకన్యకయెన కావేరియొ 

క్కు. - వెడలై షన-(పవావామును, బహుమ న్యే = బహుమానపజుచుచున్నా ను. 
సః=ఆ[పవావాము, తోమః-శమనాళం = అజ్ఞానమును ల నళింపంజేయుట'కై. 
అజాయత. =పుట్టినదిక దా? వాంత = ఆశ్చర్యము! 

తా. ఈశా వేర్యీపవావాము ఆ క్రీరంగముతోం జేరి, తామరలు గలిగి ఆజ్ఞా 
నాంధ కారమును పోంగొట్టుచున్నది కాబట్టి, దీని బహుగా సన్నానించు 

చయన్నవాండను. 

లే రంగపురసంగో నుతఠరంగశే రంగదబ 

సంఘ సవ్యాజ సకల మగేనవ్యాతే మను 

శనుము కావింప నావిర్భశేవము నొనర్చెం 
గాన నే దీవి నన్మాన శ మేనొనర్తు. 

౫8 ఏపాకిల దోపాకుల నునుజకులసకలక లువ కోవణబదకంక ణా, 
- నిజతటనివిడతమ వకులధవలకులతిలకాములకా విరలసరల 

కుండ చందన మండార నపహాకార శకేసర సరన బదర కదంబ 
కదంబక గంభికంజంబీర జంబూసంపూర్ష్మ పర్ణ కునుముపలాశ 
సమృద్ధక పిళ్ళేలో,ధ నీరర్యధ శిలిం్యధపాటలపటలజటిల[కముక 
(పముఖ ఏశంకటవిటవీ మంజరీపుంజసంజరీదృంఛ దురుతర శ 
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ము శనుకర వముకరందరన సు సన తాత్పర్య పర్వటదద్మభ 

విభమాలంబ రోలంబనికురంబకరంభిత త యా . కళిందనందనీ 

(పతిచ్చందతా మనువిందంతీ, నిశాకలిత విశాలనువతదశాను 

ఛవ|శమశాలికీతీశ నిశాంతక ఫ్ర శొంగీజవ మజ్జ నవేలా దోలా 

యిక పృథులహోర (పత్యు ప్తముక్తాఫల రుచినిచ్హయపరిచయ 
రచితయా శుచితయా వీతాంబరపదాంబురువానంభవ సరి 

దంబుడంబరం విడంబయంతీ, సంతత మంతేర్హత చిరంతనపురు 

..వతల్పీభవ దనంత ఫణామణి(కేణీకోశీభాతత యా సారస్యకీ 
వునుకుర్వంతీ, పార్శ ్ వదగ్భయ్య్యూమపి నై యమికకర్య్శానుస్టాన 

(శ్ర ధ్ధాబద్ధాసన శుద్ధా వనీసు రారబ్ఞానవద్య (బహ్మాయజ్ఞ సవ 

యననుధిగత మరత బౌ హ్యాణా_మెడనపూర్వక మజ సం సవా 

(సష్మత మధ్య్వమధ్యాసీనానాం | | నీరంగ రాజ నాభిసరోజవిరాజ్ క 
చూన నిఖలనినముపరనముఖర చతురు ర్యుఖ వె ఖరీ౦ వ్యాచ్ 

మాగానాం నుదకలమరాలయూనాంో వ్రరటా పరిరంభచుం 

బనముఖానంగసంగర (పమోభవిసృత్వంరై “రభి రామతామర్ 
సపరాగై రభినవచందనరసవమసృణశరీ రేవ సలీలమాకంఠ ని 

మగ్న మూ రీ నాం సుగాతీణాం వదనై_ రదసీయే పయసి వై 

పాయ సార్వ నా సమాగతశ్చం(ద్రమా - స్పన్నిహిత్యశీరంగఛా 

మా స్వసమాననామా విధు ర్విచితానేకావతార ఇతీర్ష - 

యా స్వయనుపి బహూని రూపాణి విదధానోవిరాజత ఇ 

(ఛభాం'తొ వనురాగమాంద్యసంపాది కాయా మిత లేతరద ప్రకా 

శేవవిశేపోని నిషతోపాఖిః కోకదంపతీప కంపరాభి ర్నిరాక్ళ 

“. శాయాను కెంకోత _ం కేన యువలోశేన నిర్ని మేహ మవలో 

కమా నేన, అలంకృతా. సారన్వత్యాభిముఖ్యేన క వేరాత్య జే 
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(సిద్ధిం సార్థయంతీ, శాంతన వాస్సదతయా గాంగయతరం 

గిణీకెసంజ్లా నమున్వర్ణయంకీ, సమృజ్ఞనదురితహరాపి నమజ్జన 

దుంతహారా, నిరాకృత పథిక శాంతి స్ప్రవంతీ చవుపోరవముం 

దంక లయ త్యానందమ్। 616 

అ. దోష్మా..కంకణా = అశుభదోషములచెత-కలంతపడుమున్న - మను 

మ్యసమూహముమొక్క_ - సమ _స్తపాపయులను - నశింప జేయుటయందు - 

కట్టబడిన - వా స్తసూూలేము కలదెయుు నిజతట...కరంఫితకయా - తేన 

గట్టులందు - మిక్కలిదట్టము లైన - పొగడ - తెల్లనితకకోో_లయు - నూవు - 

ఊసిరిక-దట్ర మైన దేవదారు - మొల్ల - గంధము-బాడిదె _ మామిడి - పొన్నం 

రసవంతమైన అంగు - కడిమిసమావాయు - గొప్పనిమ్మ - నిండిన ఆకులతో వూ 

వులకోంగూడిన-మోదుగు - నిండినవెలల - బొద్దుగు - దట్రమైనతెగడ - కలి 

గొట్టులసమూహము - జడలుపాచీనపోయ - వెంవలైన - చెట్ల యొక్కు_ - పూ 

లగుత్తుల సమూహముేత - చెకియబాబటుచు - గొప్పకష్టములను-శ మింప(జేయం 

నట్టి- తే నెు-పానమువేయుటయందు _ ఇష్టముతో _ ఎగురుచున్న -విస్తార్న పే 

మకు- ఆస్పవమైన- తుమైదల సమూవా యువలన వ్యాసీంచుట చేత; కళిందనం 

చినీ-ప్రతిచ్చంద తాంజయ ఘునానదిత్ డి, సామ్యుమును, అనువిందంతీ=పొాం 

దుచున్నడియు; నికా...రచితయా= ర్మాతిలో- కూడుకొన్న- విశేమసురర॥క్ 

"డా మభపములంవలి-[శమలతో ఒప్పుచుం డెడి- రాజుల -అంతఃపుర నీ) సమానా 

ముతోడి- స్నాన వేశలయందు-_ వేలుచున్న - గొప్పము శ్యాలవోరములలో చ 

యున్న - ముత్వ ముల - కాంతి సమా వాముయొక ్మ._ _ కూడిక తేక _ చెయంబడి 

నటి, శు చిత యా = తెల్ల యవన ముచేత్క పీతాం-** డంబరం =విష్ణువుయొక్క_-పాద 

పవ్మమందు- జవ్మముగల- గంగానదియొక్కు_- జలాతిశయ మును, విడంబయంతో 

=విలాసపజచుచువ్నదియు; సంతతం = సర్వదా, అంతగక్షత ...భూతతయా= 

లోపలనున్న- ఆపుదెరుషుండైన (శ్రీరంగనాయకులకు- శయ్యఆగుచున్న - ఆడి 

జ్ఞేసునియొక్య_- పడిగలయందలి- రత్నములపం కులవలన- ఎజ్జనిడి యగుట చెత 

సరస్వతీం = సరస్పతీనదిని, అనుకుర్వంతీ = అను సరించుచున్నదియు, పొర్మ వి 



484 . విశ సగుణాద రము 

ద్య్వయ్యా మపి = ఆ భయసపార్ళ ప్రములందున్సు సె వ్వైయమ్క ... పూరకం = నియ. 

తకర్ష లను- అనుష్పించు టయందలి- శ్రద్ద చేత_ దృథఢపజుపంబడిన - కీఠములయం. 

దు- . పరికుద్దుతన. _(బొవాణుల చేత్ర_ "ప్రారంభింహబడిన విమ. నిర్దోహములెన- 

(బవ్మాయజ్ఞ ములయొక్క్ట_- కాలములందు. వాందంబడిన- మంత్రములతో బా" 

వణులకిలుప్పు- మొదలుగా, అజ సం=ఎల్లప్వుడు, సవా సషకమధ్యం=తామ 

రనడుమ, అధ్యానీనానాం = అధివసించియున్న వె, శ్రీరంగ్... వె ఖరీం = 
మా 

[శ్రీ రంగనాయకులయొ క్కు_- వాక్కిట్ ఆ మరయందు- (పకాశళించుఛు- సకల. 

చేదపారములయందు - 'మో%)(గసచున్న - (బహ్మయొక్కం- రీతిని వ్యాచక్షమా- 

వనవాంసలయె: క్కు, సరటా... విసృత = ఆడువాంసలయొ క్కొ__- ఆలింగన 

ముచేయుట- ముద్దు పెట్టుట మె దలుగాగల - మన న్మథయుద్దములయొక్క_ - - 

కాాగనాం = పలుకుచున న్నదెన, మదకల- మరాలయూనాం = మతుగల -_యా* 

ఇజ్బంభణనుందు - జాఠీపడిన, ఆఫిరాను - తామరస పరాగ; = సొగ సైనా 

ఆమరపుప్పాడుల చేత, అఖినవ-దందనరస-మ'స సృణ - శరీరే = = శ్రా క కచెన _ 

జందనరస ముచేత- పూసీకొనంబడిన- దేహముకలదినఅె, సలీలం= విలాసరుతో, 

ఆకంఠ- నిముగ్న- మూ క్తీనాం = కంఠముదాంక - మునింగిన- శరీరయుగల, సు 
గాతీణాం = సుందర చశ్రీYలయొక్కు, వదనై $=ముఖములతో, అదనీయే = 

సమోపమైన, పయని= నీటిలో, వై హాయస- ఆఅధ్మనా = ఆకాశస సంబం ధమైన- 

మార్ల కు తో, సమాగతః = పచ్చివట్టి, చంద్రమాః = చందుండు, సన్నిహిఠ- 
(శ్రీరంగ ధామా= సమోపించినట్టిశీరంగ స్థానముగలవాండును, స్వసమాననామా= 

కనకుసమమైన పేరు కలవాండునై న, విధుః=(విష్ణువు) అనెడి చంద్రుండు, వి_ 

చితా నేకాఐతార ఇతి =-చేయంబడిన అ నేకాపతారములు కలవాండుఅన్సి ఈ 

'క్ష్యయా = ఓర్వమివేత్క స్వయంఅషి = తౌనుకూడ, బహూని = అౌేక శ్వ 
అన, రూపాణి = రూపములను, విదధానః = చేయువాండై, విరాజలేఇతిజ 

పకాశించుచున్నా(డని, ఆనురాగమాంద్య - సంపాదికాయాం౦== (ేమకొ-..' 

తను - కలుగంజేయునట్టి, భాంతౌ = భమ, ఇతశేతర...తోషాభిః = 

ఒకటితో నొకటియొ శ్రా భాలింగనాతిశ య ముచేత_ఈంగు చున్న సంతో మ 
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కలవియెన్క కోక దంపతీపరంప రాఖిః =ఆండుమగజక్క_వలయొక.. సమూవాము 

లెత, నిరాకృ తాయాంస త్యాం = నిరాకరింపంబడినది యగచుండలా, ఆ 
శుంఠ_ ఉత్క_ంలేన = కొజవడని - పేరాశగలదియె, నిర్ని మేషం = నిమివ 
మైనలేకుండ, అవలోకమా నేన = చూడంబడు మన్న, యువలోశేన = యౌవ 
నజనము చెత, అలంకృ తా = అలంక రింపంబశినదియె, సారస్వత ఆఫిము ఖ్యేన= 

@ 
క . సరస్సతసనంబంధ్ియెన వి ద్యాజాలమునకు.-గాని-- సమ్మున సంబంధ మువకుల్లాని - 

వహ 

క్ష 

అ ఫముఖముగానుండుట కలుగుట చెత, క వేరాత్త జేతి = కవికిలగాన- కవే 

క్రో జుకుంగాని కూతురు అని, (ప సద్ది పఖ్యాతిని, సాక్థ యంత్రీ = సఫబపణు 

చున్న దియుు శాంతనవ- ఆస్పదతయా = శంతేనురాజప్రుతు(డైన ఫీషునికిని 
శాంతిసంపన్ను_లెన యాచలయొక్క._ స్మోతములకును-ఆ ధారమసట చేత్క గాం 
గేయ _ తరంగిణీతి = గంగాపుకత్రుండైరభిషునకు తల్లి_. గంగాసంబంధిమైన 
-బంగారమునకు ఫు టిల్లునాన నది అన్కిసంజ్ఞాం= చేరని అన్వర్థ యంతీ = సార్థపఅంచు 

చున్నదియుు సమన - దుకికవారా౭_వీ= స్నా నసహీకతు చై నవాంకి-పాపనా 
శనిమమైనను - నమజ్ఞ నదురికవారా = (స్నానయమచేత దురితవార కాను ఆని 

శురుద్ద ముకాకుండ) నమస్కరించు జనులకు దురితపారయగుననియు ; నిరా 

కృత పథికళా”)ంతిః = తొ "లలయగరయదోయంబడిన చాటసారుల శమ సులు గల 

చియునెన, ఏపా=ఈ, [సవంతీ=కా వేరీనద్కిచకంపో3=కన్ను లప, అమంవం= 

విశేషమైన ఆనందం=సంతోవమును కలయతి=కూర్చుచున్నదె. 

తౌ. ఈ కా వేరీనది దోషులను నిజ్షో పులనుగాల జేయుట కై కంకణముకట్టు 

కొని ఒకొ_క్కొ_పుడు తన గట్టులలోని యెన్నోోవిధముల చెట్టుల పూలలోని 

తేనియల నాని యాని యానందించుతుమెనలు (క్రయ్మచుండుటచే డానిడాని నీల 

వరక్టయుచే తానును నీలవర్గయై నీలవర్ల కాంతికలిసి యుండు యి మనా వచితోన్ను 

అంతఃపుర స్త్రీలు స్నానము నేయునపుశు వారకి మెడలలో (_వేలాను ముత్యాల 

దండల - ధవళ కాంకులచే తానును ధవళకాంతికలదియె ధఎ* కాంతి గలిగి 

యుండు గంగానదితోను, తననడుము . (శీరంగశాయి శయనించు శయ్యమయైన 
లి 

_యాది శేషుని సవ్శాసఫణములలోని మణిగణముల యరుణకాంతులచే తానును 
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అరుణకాంతికలదియె యరుణకాంతి క లిగియుండు సరస్వతీనదితోను, సమో 

నై; తన యుఛ య పారా (ములందును నియతేకర్శ లనుస్టి ంచు (ావ్మాణులూ 

తాయు చేయు బవ్మాయజ్ఞాదులందలి మం|తేపఠనములు చేకాని 'తామును పలు. 

కుచు తామరలలో ' నివసించుచు ఆశ్రీరంగ రాజుల నాభి తామరలలో నివసిరా* 

వేదపారముననుండు నా_బహ్మను బోలియుండు వాంసలచే “స్రేపంబ డెడు తోబూ. 

"రఫుప్పాడులను గంధ పొడిగా తౌను పూసికొనినట్టును) అందు స్నానముచేయు.? 

శ్రీలమొగయు లెన్నియో అన్నియువలె ఆజలమున ఆకాశమున సంచరించు. 

చదు డనేక చంద్రులు కనంబడునట్లును, అవి తము సంయోగ విరుద్దులు శం 

[దులు కావని చక వాకదంపతులబేల చెలిని కానినట్టును కనబడుచు, త్రన్నూ! 

కాంతనవ గాంగేయ అని తోంచునట్లును జే జెసి కొనుచును; కవేరాత్శ జ అను పే 

(ప్రశిద్ధితోను సకలపధథికజన, శేమల .నివారించుచు, స్నా నము"చేయుచారి సక: 

దోనములనుక్ బోంగొట్టునది యని శేరుపొందియు, పోయెట్లనిడి యని విం. 

భయా తోంచియెనను] తన్ను నమస్కరించిన యెడల నందజేని నన్ని దోషము 

లచే నివ రి రింప “చేయునది య నకలజనులక నులకు నానందమువే - కలు,. 

చేయుచున్న యది. 

ఇ గాంగేయుడు = ఫీప్తు (డు ఇకే (డు - బవ్వాపుకు డగుమనువున 

ఫు(తు. డైన్మప్రజాపతిపలన ధూమాదిస పఫార్యలకు పు ఫుట్టినయస్రపసువులో 

భాస పలనం బుల్టినవాడు (ప్రభాసుండు. తర్వాతే ఈయస్ట్రృవసువులును ఆ బళ్న్లా 

మానసపు.తు6 జై చన పసిస్టమవార్డి న్ని యొక్క పఃోమ బేనువు నపవారించుకొనివౌ 

యి ఆవ' స్థశా పము'చేత భూలోకమున మనుష్యున్తీ మొ శంతేనునకో బార్యమే. 

యున్న గంగా 'డేవికి ప్యుతులైరి. వారిలో (పభాసు(డు తక్కిన యేడ్దురినాలు' 

నాల్దంశములనుగొని ఖీష్ణుం డనుేే పీరితో మవాశూరుండును మహాధర్శ ప క్రయిి 

చ 'ధనురాచ్యాన్ నిపుణుడు" చె. _్రబలి. తనలం(డిరైన శంతేనునకు సత్యఐా 

జుపాపాము చేయించుకొనుటక తాను [ఖవాజర్య[వ్రకేము నాచరించుచు త్రో 

తండి సంతోషించి నీకిచ్చవచ్చినపుడాగాని మటొక్క_పుడు నీకు మరణ 

 క్ణడదు అని యిచ్చినవరను తీశ్లికాని భోారలేయుచ్ధ ములో 'కారవులకో నేనో 
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పతి యె పదిదినాలయుద్ధములా” అర్జునుని చేత పడంాట్రంబడియుం గూడ 

& _ల్తేరాయణము వచ్చునంతపజుకు 'శరతల్పముననే శయనించి యున్న యత(డు. 

మంజరులు. ఇది కదా? కలుపదుశేర్విధకులకలిత 

కలుషశోపషణబదళశేక౦ంకణ యగుట, 1 

విజతటని విడోరుశనింబజంబీ క 

- వకుళావిర ళ ఆ ళశవర నారి కేళ 2 

సహాకార కేసరశస్మ కమ[కముక 
పిచుముందమందార $విచ్చిల్య పముఖ 8 

తరుపుంజమంజరీశచరదురు[ శాంతి. 

శాంతికృన ధురసాశస్వాద సంరంభ 4 

రోలంబనికు రుంబశేనీ లాంబరము ల. 

గాళిందిపో లం [బ+ కాశించు, నుటి యు ర్ 

నురత పరి[ శమశభ రితిశ రీర | 

రాజరాజాననాశరచితావ గావా 6 

సమయపరస్పర శీసంలుఠత్క_ఠిన 

కు చతటన్ఫుటిత సంకీకులహారగలిత ల. 7 

ముకాఫలపరాగశేములం గలయుచును : 

గంగాతేరంగిణోగతి మించు, మజియుం. 8 

తనమధ్యమున. జిరంశత నపూరువునకు. 

బర్భంక తల మెనీఫణిఫణామణుల 9 

నోజయరాపయు నయి $ కోభాయమాన 

మై సరస్వతిభాతి.* భాసిల్లు, మతీయుం 10 

దీరద్వయిని (శుతిశేస్టితంకర కరణ 
ఖాళీ 

బద్ధాద ర ణశుద్ధశే బహుభ రాసురుల . 11 
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యధ్వరసమయసశ+మధిగత మంత్ర 

మనువచించుచు నబ్ది 4 మధివసించూచును 

రంగనాభునినాభిశరాజీవమునను 

రాజిలు చును (బుహ్మ [| ( పాంజదువ్రలను 

బకియించుటను దెల్పుశేపగిదిని బొల్పు . 

నుదవమురాళములు "తా $ మెదమరాళులను 

సరగ్యభమమునం చేర్పు శసంరంభ మునను 

సంవీ._ ప్రతామరశేసపరాగములను 

అభినవచందన + మలందు చందమున 

బన లూన మేన నిం+శవెసలారు ముజీయు 

నందంద మునిలాడుశేనరవిందముఖుల 

ముఖముల సర్వతో శముఖములం గాంచి 

పేధుండు తా వినువీథి * విడిచి యేతెంచి 

రంగభఛాముండు దనశేరంగ సనాము 

డవతారము లనేక మంచె నం చీర $e 

డానును బవురూపశేధరుం డయ్యె ననుచు 

(భఛమియింపం గోకదంశేపతులు వారింప 

యువనివహాంబులు శే నుత్క_౦ఠ( గాంచ 

సారస్వ తాభిముశీఖ్యారంభక లన 

కని “కవేరాత్మ జి” ఫస యని సార యగును 

మతియు శాంతనవసశీ మ్మదయు కృ యగును 

గాంచ గాంగేయాపశగాసారనంజ , 
రు 

ముటియు మెడ్డనదోప. | మజీమజు ల్చేయ 

మతి నమజ్జనదోవ. శ మజివజ ల్చేయు, 

“py 
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*  నుణటీనుణి పధిక(శశీమము తీర్చి చేర 

మటిముజి కనుపండు $ వజ లేక గూర్చు. 24 

టి. విధుడు=చందు(డు - విష్ణువు, సారస్వతేీ=సరస్వత్. (సాగర) సం 
ఇబంధి-సర స్వ తీ న సంబంధి యంచైె న, కవే రాక్ష జ = కనేర ఆక్క ౫కే ఆకజి, 

కాం శేయరెపనై స్వర్ణ నది-ఫీవ జననీనది,. శాంతే నవస సమ దడశాంతి సంపన్న అ 

సో తమందలి సంతోష ముకో _ శంతనుపు[తువందలి సంతోవముతో. 

వృ॥పహసతి భవశోవకరీ 
భ వేన పరితోవ.తా సువర్ణ నదీ 
దుర్వర్జ్యరుచిః క్. 

స్పహ్యాను తా జూవ్నాపీ నుసవ్యాను తామ్॥ 617 

అ. భన-కోపషకరీ = సం సారదురితమును - నశింపంజేయునదియ్యు, సుపర్ష్మ, 

నదీ = సత్కులముకలదియు (బంశారము కలదియు) నై నైన నదియు నె, సవ్య 

సు తా=సవ్యాగిరికన్యక యగు నీకా వేరి యా=ఏద్కి భవేర = సంసారము చేత 

(శివునిచేతను), పంతోషి తా = సంతోవపజుప(బడినదియో, దుర్వర్గ రుచిః = 
'దుష్ము.లవుందు ఆస సక్తి కలదియు వెండి కాంతివంీకి కాంతి కలదియునో, 

"తొం=అట్టి, అసక్యానుతాం = సహింపంసాడనివానియొక్క_ (అకారవాద్యుం 

_దెన విష్ణువుయొక్క_ సహించుకొనంహాడిన) పుతికయొన, జావ్నావీం=గంళా . 

నదిని, ఫేనై ః=నుజుంగులతో, (ప్రవాసతి=నవ్వుచున్నది- 

తా. ఈకావేరి తాను సంసారమందలి దోషమును బోంగొట్టునదియై, స 

ఈ్క్కులములోే బంగారముకూడ్యం గలిగియుండ్కి సంసారమును జేరంబెట్టు నదియె, 

దుహ్ము_లములో వెండి యనెడినులుగుమూ(ే మే కలిగియుండిన గంగానదిని 

పరివాసయు చేయుచున్నది. 

క. భవశోషకి యగు తా నది 

భవతోమకి యని, నువర్షశవాహిని యగుతా 



490 ప్ సగుణాదర్శ ము 

భువి నది దుర్వర్గ క యని 

సనురగు సహ్యాజ యనవాస్టిీ$జ నగు నుజు(గునన్., 

టె. తాను=కావేరి, అది=ఆగంగ, దుర్వర్ఞ్థ క=నెండివలె తెల్లనినీరు కలదె- 

చుష్మ్క్ల_లముకలడి, సవ్యాజ= సవ్యాపర సతవు తి, ఆసవ్యాజః =అకార వాచ్యుట 

డై డైన విష్ణుని నిమనోజు జ్ఞ స్కుత్రిని గంగను. 

పున న్స శఘమ్.._వుజల శాఘించుచు. ఎ. 

వృకిస్వర్ణ వంతం విదుకాంతం 

రామాం హేమాపగా మిమామ్ 
దాంపత్య మనయో నేత 

-దనురూపం వికోభ త్తే! 618 
అ. ఇమం= ఈ, కాంతం= పెనిమిటిని, స్వర్థ వంతం = సువర్ణ వంతు డైన. 

తేరె_సు _ అర్థవం = ఆమంచిసము[దమునుగాను ఇమాం=ఈ, రామాం= స్త్రీని, 

సవమ ఆపగాం = బం గారునదియైన కా వేరినిగాను, విదుః= తెలిసీ కొందురు. 
అనయోః=వీరియొక్క_), ఏతత్ = ఈ డాంపత్యం=దంపతులతనము అనురూూ 
పం=తగివదిమె, నోభ తే= =(ప్రకాళించుచున్నది. ' 

“శె. బంగారుమయము లై న యీ కా వేరీసరు ద్రమల దాంపత్యము పర 

స్పరము తగినదియే. 

కా పతియుకా స ర్ల వుం డవుటయు 

సతియుకా నషా యగు 4 సవ్రురు స స్మరింపకా 
శతి నతులిత గీతి నీదం . 

- పతేలడె దాంపత్య మందు $ పరమార్గవిదుల్, 
టి స్వర్ణ వుండు= =మంచిసమ్ముదుండు--స్వర్థ పహుడు, సవురు =అందము. 

కృ తాను _సావేేపష్. --కృశానుం డాడేపించి. 

వ్చః పరిశోభితా! మపార్ళా స్ " 
మధ్యమతోఠంగ 'ఠాజతన్ఫురిళా 
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కథమివ దథాతి కీరిం 
కావేరీ కనకనిమ్న గే ల్యేపా! 619 
అ. పరిశోభి-శామ - పార్శ్వా = అంతట (ప్రకాశించునట్లి _ తొ మవల్లి 

వెట్లు-పార్శ ప్రఫొాగములందు. గలదియు, (పరిశో భిత-ఆమపార్మా ప= అధిక 

ముగ (వకాళించ్చునటై-మామిడి చెట్లు (ప్రక్కాలలయలదియ్యు), మధ్యమతః = మధ్య 

భా౫గనముందు, రంగరాజత స్ఫురి త=పంగలోవాము చేతను 'వెండిముద్దల చేతను-. 

([శ్రీరంగరాజుల చేతను) (పకా శించునదియు నై న, కావేరీ= ఈకా వేరి కనకనిమ్ను 

-7-ఇతి=బంగారుకేుజు అని, కీ రిం=(పఖ్యాతిన, కథమివ = ఏలాగువపలె, ద 

ఛాతి= =భరించుచున్నయది. 

తా. ఈకా వేరి చుట్టుప్రక్కల 'త్యామవన్శి చెట్టును మామిడిచెట్లును గలిగ్కి.. 

నడుమ వంగలోవారజతములను రంగనానునిక్ వహిం-చియు, బంగారుకే ఆను. 

క్రీ ర్తి నెట్లు వహించుచున్న దో? 

ఆ, శోభి తా మములకు [| సుస్థిర స్థలతటుల్ 

రొంగరాజతకు విశ రాజితోంత 

రములు నవురి కర్పుశీరపుళే అటం చెటుల్ 

సారకీ రి€ గనుం గశీవేరకన్య. 

టి. రంగరాజతకువి రాజ్ తొంతరములుక్ = రంగరాజత్వమునకు--రంగమున. 

కును రాజతేమునకును కుత్సితముగ విరాజితములై న అంతర స్థల ములును, కరు 

రప్రుకే అఆటందు=బం-గారుకే అని. 

విశ్వావనుః. __-విశ్వానసువు.___ 
౫|| ఆవాదదూపషణమిదం నిరాప్యమాణాయా అస్యాగుణఏవస్యా 

త్పశ్వ తావ దేత స్యా రామణీయకమ్॥ 620 

వ. అప్పటికి దూషణము ౫ బాల్ప్సడిన యాదూపణనము ఈ 

నిరూపింపంబడు కా వేరీనదికి గుణమే 6 యగును. కనుము దీని- 

'రామణ్రీయక మును. 
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.వృ1వీ తాంబరాలంకృత మధ్య భాగా 

కల్లారమాలా కవమునీయవేణీ 

సహ్య్వా. దిక న్యా జనక స్య గేహాత్. 

పత స్పమోాపం (వ్రజకి (పసన్నా॥ 6౭ 

అ, సహ్యా[దిక న్యా = సవ్యాగిరికుమారి ర యొన కావేరి, కీడాంబర-అలం a 

త_మధ్యభా గా = బంగారువ స్త స్త్రము చేత --విష్ణువు చేత - అలంకృత మైన-ని 

చోటును--నడు మభాగమును కలదియు ; కల్లా రమాలా - కమనీయ - వేణీ. 

ఇందామరసరముచేత - మనోజ్ఞ మెర - జడయును_ వెబ్లవయును గలదియు. . 

(పసన్నా =చిణునవ్వును- నిరాల్భయును గలదియు నె) జనకస్య గేవాల్ = =సేజ్యు " 

గరి యను తం[డియింటినుండి, పత్యుః+సమిపం = ృనిమిటియొకు_ సమః ' 

మొక్కా సమాపమును, (నజతి= చేముచున్నది. 

. ఈశకావేం ఫీతొంబరమునునలె ఆపీతాంబరుని ధరించి, చెంచాతో 

'సరముపలె పెన్ఫఆిననుక వహించి, -చిజంనవ్వునువ లె నిర్మ్య అకేనుక్ కోని 

తన తల్లిగారియింటినుండి వచ్చి తన పెనిమిటి మైన సను దునిదగ్గజకు జేయు 

చున్నయుది. , 

"లే. మణి పరీతవీతాంబర | మధ్యభ గ 

విమలక నులక ల్లారక * వేణిభా 

సవ్యాకన్య(పసన్న మై యె 4 సరగ నరుగు ' 

గురునికడమండి జీవితేఫశ ఏరునికడకు. 

పున ర్నిరూప్వు. ---మజుల నిరూపించి... 

భృ॥ఉద్దచ్భ దుచ్చత మగుచ్చ లసచ్చిరస్యా.ః 

తీకద్వయే2పి తరవః (పతిభాం తము ప్యూః 

ఏనాం తరీతు మిహ యత్నజుపః స్వశీర్ష 

బద్ధావచాతేవననాః పథికా ఇవామోా॥ * 



A, ట్ర్ సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టకా తాత్స క్యేతిహాససహితము. 498 

అ. అముష్యాః= ఈనదియొక్క, తీరవ్వ మేపి = రెండు? ట్ల లందును, ఉన్ల 
చృృత్ -ఉచ్చకమ-గుచ్చు-లస - శిరసా. ౩= పెకీ లేచుచున్నా -మిక్కిలి పొడ 

వై న-గుత్తుల చెత-(పకాళించునటై- మఖ గములు కలవిమైన, ఆఅమిా=చ తేద 

హ=ెట్లు, ఏనాం= ఈకావెేరిని, తరీతుం= దాంటుటక్ర, అహా= క్కడ, య 

త్న జువక= = ప్రయత్న ముచేయువాశై, స్వకీర్ణ - బస్ద - అవడాతే-ఇసనాక=కొమ 

తకలలయందు-క తి జడినటి _ తెలి నద స ముక లభాెరె పడికా౭ష=చాటషా 
వాక్ శ రరర [తో ద 

రులవలె్కె (పతిభ ంతి=[ ప్రకాశించుచున్న యవి. 

తా. కా వేరీతీరమల వృక్షములు స్వశాఖాళములలో పూచిన తెల్లని పూల 

గుత్తులచేత తలలలో తెల్లని వ _స్ట్రమాలు తేఅబటలు?౫? చుట కొన్న బాటసారుల 
౬ వ 

నలె 0 నున్నయవి. 

క. ఇరుదరులం దలక్ "మల 

విరిసిన విరిగుత్తు లొ త్తిశేవి న్నందె మహో 
అలాల లావ 

తరువులు తెరువదు లీన్నది 

తరియింప సవ స్త్ర స్తోతటు లెరి యనన్, 

౫ కించిదంతర ముప ంపనృత్య అధ సా న దవలోక్య సహర్ష మ్ 628. 

వ. కొ ంతయంతరము సమిపించి డిందిటి ప్రక్కకుల సమోతీ.ం. 

చి సంతోవముతో. 

క్రీ రంగనగరీవర్ష నము. 

ఇ. (శ్రీరంగ కే తమఇది భూలోకవిరజ యనంబడు కావే5 కొల్లడ. 

ములనడుమ (శ్రీరాములు అను[గహించి (పత్యుప కారార్థ మిచ్చిన విఫీవణుని 

యారాధనవి[గవా మెనకేపశయ్యతోడి (శ్రీరంగనావ్టులు సేవపాయించెడు. 

చం దప్రుమ్మ_రిణీ తీరయన న ప్ప పాకారపరివేస్టితేమై భూలోక వై కుంఠ మని స్వ 

యంవ్య కృమైన ఆరంగమందిరము గలిగియుండు దివ్య మేత ము.) 

వృ సారంగడింఛనయనానవ కలియోగ్య 
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'నారంగముఖ్యనగపుపష్క_్లలనిష్కు_ కే య మ్ 

(శీరంగదివ్యనగరీ (పథ తే నయాబ్టి 
పారంగ తై ర్పుధజనై * పరిభూప్యమాణా॥ 624 
అ, సారంగడింభనయ-నా-నఐకేలి- యోగ్య-నారంగముఖ్య_నగ-పుమ్యుల-. 

'నిష్ము_టా= డీవీల్లలకన్ను లవంటి కన్నులుకల స్త్రి న్సీ లయొక్క_-[ క్రొ త్త త ఆటలక.కగి 

న_ నారింజ - మొదవై న- పృక్షముల చేత - సంనూర్థ ములెన- ఇంటితోంటలు కలది 

మైన) ఇయం = ఈ, (శ్రీరంగ దివ్యననరీ=క్రీరంగ నును దివ్య క్షేత్రము, నయ-, 

అబ్ది- పౌరంగ తే = న్వ్యాయశా _స్తమనెడు - సముదమునందు - తుదముట్టిన 

వారైన, బుభజునె 8 = పండితుల సమానాముల చేత, పరిభూాప్యమాణా= ఎఅంయ 

రింపంబడునది మై (పథ తే= ప్రకాశించుచున్నది... 

తా. ఈ కీరంగమగాడి దివ్య శే త్రము అందక శ్తెలాడుకొనుట కనుకూలము' 

చైన పెజట్తోంటలతోను, తర్కుశా స్త)మను సముద్రమునువలె గగ్వైక్క్న 
వారైన పండితేజనులతోను తుకాశించుచున్న ని. 

క. సారంగాటీకీళీ 

నారంగాదికనవీనేనగనిష్ము_ట మా 

శ్రీరంగనగర మాగను 
పారంగత పండిత జన గపరిభూాపిత మాన్ , 

౫॥ నిపుణం విభావస్య శర క ౦పమ్॥ 625 

వ, నిపుణంబుగ నంకించి శిరంబు పంకించి. ! 

వృ॥హంసా నిన్ము_టుదీర్థి కావసతయః (ప( కాంతత ర్మా._ అహ్ 

లీ, భో ద్యార్టానచరః పతంజలిగిరా పుంస్కో_.కిలః ఫలతి 

దై ద్రైపకాదై పతకథా యథా విదభతి (కీడామయూరా ఇవా 

సై రంతాం తిక కారకాః పరిపకం త్యేతా మువుశ్శారికాః 

అ. ఇహ=ఈఇశ్రీరంగమందు, నిష్కూట- ప్ న్స్ కా_-నసతేయః= పరటిత్ 

టలోని.నడ భావు లె- వాసస్టానముణాగల, సంసా? = = వాంసలు, (ప_కాంతో 
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డవ 
35నే _కర్క_కా స్త్రోముకలవి; అహో= అళ్చర్యము! ఫీలా తధా =౪౫| కమింపంబ 

ఉదార్టనా నరం లాసముతో _ (కీడావనమందు- చకంచునట్టి, పుంనో్కో_కిలః = 

ముగకోకిల, సకేంజలిగిరా = భావ్యపచకయుణో, ఖేంతి = (కీడించుచున్నది, 

(కీడా- మయూోా5ాః = శేలికై వ_ నెమకులు, చైెపతేలవై షృకే- క థాః=వైప్టై 

తాదె పృకేకథలన్కు యథా = ఎట్టు, విదధతి=చెయుచమున్న వో; త థా=అట్ల్టు, 

ఏతాః=ఈ, శీ కాః=గోర్భంకలు, తాం తిక కారి కా3=భట్ట్లబా ర్తిక ములను 

మ్వైరం= స్వెళ్ళగా ముహూః=పలుమాజున్కు పరిపఠంచి = నదువుచున్న వి 3 

అవో =ఆశ్చన ర్యయ ' 

శా. ఈక్రీరంగములో ప్రతి పెరటితోయటలోను వాంసలు తర్కళా స 
ములునుు, కోకిలలు పాకంజలిభామ్య ములును, నెమళులు కర్త కాండజ్ఞాన కాం 

డములును, గోర్వంకలు ఛట్టవారి రికములును తనంతట చే పలుమాటుకు. పించు 

చున్న యవి. ఆశ్చర్యము ! 

సీ. పెరటికిగియలందు? * బెను పొందుహంసనుల్ 
తర్మ_మార్షంబులు ఫే తగ వచించు 

నుపవనంబులయందు శ నుపవసించుపికంబు 

లలభావ్యభామీతంశబులు “వచించు. 

శేలీవిహారము $ ల్కెలనిమయూరముల్ 
బె సతేనము చై ఏతము౯ క వగ వచించు 

సూరెల సారికల్ $ సుఖరుతంబులం దమం 

తన తం[తకారికల్ 9 విని వచించు.. 

“తే. గీరము లగారముల మతి *+ యారములను 

వీరములగీరముల మీ 4 భూరువాముల 

రంగ రంగ యనుచునె $ (శ్రీరంగ మెల్తం 

బలుకు పలుకుల? జెలశేంగి $ పరిఢవిల్లు. 
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కించ... మటియు,__ 

నృ॥పాతఃపాతేః పయసి విమలే పావనే సహ్యపు క్యాః 

స్నాయంస్నాయం సకలవిషయత్యాగినో యోగినో2ఒమిా 

వారంవారం భుజగశయనం లోచనాభ్యాం పిబంతః న 

_ తేమంయెమం క్షణవ దఖలం కాల మ్మత కుపంతి। 62. 

అ, అ= ఇక్కడ, సకలవినయ త్యాగినః = సర్వవిషయములు త్యజిం చిన 

వారైన. అమి=-ఈ, యోగినః =యోగ సంపన్నులు, (పాతఃపాళః = వేకువ. 

'వేకుపన్సు స సవ్యాపు త్యాః = "కా వేరియొకృా, పాపనే=పవి(తమై, విమలే 

రలమైన, పయని=నీటియంద్రు స్నాయంస్నాయంజ స్నానమువెనీబెనీ, లగ 

చాభ్యాం=కన్నలతో, భుజగశేయనం౦= | క్రీరంగ'నాయకోలను, వారంవారం ఇ 

పలుమాటు, పిబంరేః$= =(స్పృశంఠః) ఆనుకొనుచు, "శేముంచ్నేమం= ఎనిత్యమేమ”. 

వా అఖిలం= సర్వ మైన, "కాలంజకాలమును, క్షణపస వత్ = శణకాలమువ 

తప ంతి=కడపుచున్నా రు.  . 

తా. ఈ క్రీరంగమందు విషయాంతరములు విసర్జించి యోగస ంపన్ను లై = ఎ 

జ్ఞానవంతులు (ప్రత్యిపాతః కాలమందును కావేరీస్నా నయ బేసి కేషకయ్యతోే | 

(శేరంగనాయకులను. "సేవించుచు ఎంతకాలమైనను తణకాలమువలె కడుపు - 

నుండెదరు. 

శే. చేకునను వేకువనునె కాశ వేరివారిం 

' దోలితోగియె భోగులు శ యోగు అపుడు . 

సాశెసారెకు రంగనిం శ జకువ్రులను 

_ నానియానియు తుణముగ శే నంతకొల 

మెడలో బుత్తురు శేముముల్ శ పడసి పడసి. 

| “కాజేసి. ఇది దక్షిణమున కవేరరాజువలన6 గలిగి సవ్యాపర్వత ముణ 

డి  స్రవహించుచు నుండు ఫుణ్యనది. ఇది అగ స _స్యమవార్డి స్వర్షమునక్రు పో. జె . 
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తనకమండలమున చేవగంగ నె త్తికొనివచ్చి ఆసహ్యాపర్వతమం దుంచి స్నా 

నముచేయయోయిన నమయముందు విఘ్నేశ్వరుండు కాకియెవచ్చి ఆకమండల 

జలమునుదొొర్జి ంప6గా, అది నదీరూపమున (బవహించి సవ్యాకన్యక, కాచేరియ 

నీంబరంగెను. అందు కగస్తు్యుడు కోపించి విఘ్నేశ్చరునితలమింద మొ క్రైను. 

ఆడి మొదలుకొని యొవరుగాని వి ఘ్నశ వ్రరునిదర్శనమున తేల రెండు పక్కల 

మొట్రుకొనువానీకి శేనయు కలుగునని _ఆయగ_స్త్యముని యను గ్రహించుటకు 
ఇది కారణభూత 'మెననది. ' 

గ| వయస్య విరుద్ధ మేవ భావసే॥ 628 

వ. చెలికాడ! సీన్చకూడ నిదే పలుకాడుచున్నా (డను. 

వృ॥సారంగద్భప్టీ.ం కథ ముత ఎ్రజెద్భ వః 

సా రంగద్భష్థీః స్వదే మునిభ్వః 

కవేరజాసంగలతి ముత్సినృకోో: 

కచేరజాసంగరుచిః కథం స్యాత్ ॥ 629 

అ, సారంగదృష్ట్రం= = లేడిచూపులవంటిచూపులుగల న్తీని, ఉత్సృృజద్భ్య:ః = 

విడుచుచున్న, మునిభ్యః = మునులకు , సారంగదృష్టిః= సారంగదృష్టి- -(ఆశ్రీరంగ 

నాథదర్శనము), కథం=ఎట్లు, స్వద తే=రుచించును ? అజాసంగతిం=(పకృతి 

సంబంధమును, ఉత్సిసృమాః= విడుప(గోరిన, క వేం అజాసంగరుచిః-క వేరజాసం 

గరుచిః=(బవ్యావే తకు, ఆండు మేంకసంబంధమందు - (కా వేరీసంబంధమందు) 

. కోరిక కథం స్యాత్ = ఎట్లు కలుగును? 

శా. సారంగదృష్టి గలిగియు ్త్రీలను విసర్జించిన మునులకు మణుల అది 

(రంగదర్శనము) కలుగనియట్లు కవేరజాసంగతి విడిచినవానికి మజల అది 

(కా వేరిసంగత్సి యెట్లు కలుగును? కలుగ నే కలుగదు అనుట. 

తే. సారె సారంగదృష్టి వేశసారి కాం 
మునులును మన సారంగ. దృశేన్టినిన “క గక 

82 
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వేరజాసంగ ” యని వీడ శ గోరియును గ 
వేరజాసంగమునె వారు * కోరి కాం| శె, 

రీరె. మన సారంగదృష్టినిన =మన-సారంగదృష్టినిన_- మన సా-రం గదృష్టినిన, 
లు లు బె 

కః కే; ఆజా సంగః=| బవాజ్లా నకో (పకృతి సంగ మేల? కవేరజాసంగమునె = 
4 కో క్ 

"కా వేరీసంగమునె, కాం తె= కాంతురా? (ఏమియాశ్చర్య మన్దుట.) 

విశ్వావసుః.___విశ్యావసువు.-___ 
౫॥ సఖి ! భవతా భణితానాం పదానాంవ్యాసనై సేనెవ పినోగ 

మాధేయః॥ ఇతి అ గతోదృష్టా అంజలింబభ్వా! 001 " 

వ. సఖా ! నీవాకనముల విరోధమునకు నిరోధము నావా 

నిచే సమాభానము చేయందగినది యే యగును. అని యె, 

రం గని యంజలీయుం గాని. 

సీంరంగ నాయక వర నము. 
a) 

(శ్రీరంగ నాయకలు వీరు-పరలోకములక ౦ కె పయిగ పరమపదమ'నెడి్టీ 

తేన నిత్వనివాస మైన (శీవై కుంఠమందున (క్రీమన్నా రాయణమూ రీ తేన 

కమలోద్భవుండై న (బహ దేవునిచే పార్థింపంబడి సత్యలోేకమం దా(బహ్హా. 

తీరువారాధనమై యుండ; ఆతరువాత మహాభ కి పరతంతు( డైన యింక 

మహారాజుచే (పాక్ట్రింపంబడి అయోధ్యయం దా యితూ (కు రాజుకు తిరు 

రాధనమై యుండి; అటుత ర్వాత (శీరామపాదారవిందప్రతిప తి సత్తావి 

మణుండెన విఖీసణునిచే _పార్చింపంబడి యతేనికి తిరువారాధనము గాం న. 

కేంబడి లంకకుల బోవుచు ఈచం[ద్రపువ్యురిణీతీరమున 'తిరుపగూడతో నుంచ 

ఆచమించుకొనివచ్చి మలిల ఆతిరుపగూడ నెత్తుకొని పోవ నెంత యె త్రియుస్లే 

కొంతమైన శదలకున్న్ప, ఇంతో దుఃఖపడి యొడలుమబచి అంతట నారా శ 

ఆంనివలన *,నేనించె యుందు” నీ విక్కొ_డికి (పతి సాయంకాలమున వచ్చి తి - 

వారాధనము ేసికొనుచుండుమని యాజ్ఞ్ఞాపించంబడియుండి, ఆతర్వాత అ స 

సిజి. వురి=టారై యూర్ రాజై .పరమభ క్కి పరమధర్తాస క్రిపరుండైన ధర్మ 
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పర రాజుచే ప్రార్థి ౦పంబడి ఆతనికిని తిరువారాధనమై యుండి, ఇప్పుడును ఈ 
కావేంయశెడి విరజతోడి యీభూలోకవై కుంఠనునెడి |క్రీరంగయున పరభ శ్లీ 
పరజ్ఞానాది సర్వ సద్దుణనిష్టాగ రిష్టులె పరమవై లక్షణ్యవిశిష్టు లయిన శీవైష్ణ 
వులకును తిరువారాధనమై సుదర్శసాది సర్వాయుధ, కాస్తుఫాది సర్వాభరణ 

వీశాంబరాది సర్వపటచ్చ్భటలతోడను, వేదశ్ళంగములతోడ (పణవ విమానము 
తోడను జయవికీయాది చ్వారపాలకులతోడను, (క్రీభూనీళొదేవులతోడి శ్రీదేవి 
యైన (శీరంగనాయకితో డను, తననాఫీకమలముంవలి చతురు రుఖ్మ బవ్యాతోడన్సు 

తన శయనమైన ఆదిశేషునితోడను, మణి గరుడవివ్వ'క్సే నాది పరివద్ద ణయ 
తోడను, ముణియు పూద త్త పేయ పొయి-కె యాది పన్నిద్దరాళ్యార్లతోడను, 
వారి మంగళాళాసనములతొడన్కు ఆఖభిల ిప్యోశ్తారకలె మ-ాధిపతు లై న 

ఆచార్యపురుషులతోడను, మటి పరిపరివిధ పరిచారకులతోడను మతీయు నా 
నాదేశాగత నవీన [ప్రాచీన చేవకులతోడను 'నేవసాయించుచున్న యా (శ్రీమహా 

విస్ణాయా ర్హియె.. 
వృ॥శీరంగే శోభతే యస్య 

(శీరంగే శోభ లేచ యః 

నమో౭హం కలయే తె 

నమోహం కలయీ తతః॥ 631 

అ. యస్య = ఎననియొక_, అం గే=ఐవషోఒవయవమందు, (శీః= =లక్ష్మీ శోభ 

'తే=ఇ(పకాశించుచున్నదో; యః=ఎతండు, (శ్రీరం గేచ= శ్రీరంగ శే తమందును, 

శోభ తే= ప్రకాశించుచున్న వాడో; యతేః= ఎందువలన, అవాం= నేను, మో 

వాం=ఆజ్ఞానమును, నకలయే= చేరనో; తతః= అందువలన, తై =& (శీరంగనా 

థునికిి అవాం= నేను నమః =నమస్కా-రమును కలయే= =ేముచున్నాను. 

తౌ. ఈ (శ్రీరంగ కే క్రమందలి యాలక్ష్మీవక్షఃస్థలుం డైన (శ్రీరంగానాభుండు 

నా యజానమును పరివారించునుగాక ! అని శన ఆరంగనాయకులక నమ 

సారమును జేయుచున్నాను. 



| 

శ. (శీరంగతలాంగణమున 

"a (శీరంగారంగనురము శ చేరంగ మనో 

+. హోరింగా రమితీనమ 

'స్మారిం గావింతు' మోహశేకలన తో అంగన్ , 

కించ.౬ మి యు, 

 వృగ్మప్రణిపతిక రీ కర్ణ క 

ఫణి పతిభోగోశ యం రథాంగశ యమ్ 

కారణ మేకం జగ తాం 

లౌ 

వారణపతిఫీకివారణం ధామ! . 

అ. ఫణిపతిభో గేశ యం= శేమని శరీరమందు శయనించునదియు, రథాఃం 

' శ్రయం=చకయు వాస్తమందు గలదియు, జగ'తాం.= లోకములకు, పక్ష. =. 

ముఖ్యమైన; కారణం= హేతువును, వారణపతిఖితివారణం౦ = గ జేందుసో 

మును పోంగొట్రనదియు నైన; ఛామ= తేజమును,ప్రణిపతి 
క కీ కుర్యః=సమా. 

రకార్యము కలదానినిగాః జేయుచున్నాము. ౯. 

తా. శేషశాయి యొ చకవాస్తు. డై సకలలోకములకును గారణభూక్ 
య్ సా ఎలి మెం 

డై గజేందునకు భయిలివారకుండు నె నశ్రీమహావిష్ణువు యొక్క
 శేవోరో 

మును మౌనమస్యాా-ర ప్యాత్ బునుగా6 జీ కకొనుదున్నాము. 

"క, (పణమింతెము (బణుతే గుణు౯ 

"పణిపఫకకాశ యు రథాంగశ పరిచయశ యు
 ర 

సు 
| 

జో 

om ఆ! సలా 
"DT చణ చ దు బా 

న. న , క్ట. |. ' , 

te న్య క i 

| ల్ లగ aa ge 
+. . 

న x _ "నుః---కు శానువు. .. 

"అ సప, మహాభుజంగ శాయిన్ని (కయ ౦కే త్వయ్యాత్మ 

pO 
wt 4 



స 

సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీశాతాక్స శ్యేతివోననహితిము. 59#: 

వ, ఏమి? ఈమహోభుజగ శాయి విషయమునను (బగామములూ'' 

చేయుచున్నావు నీవని. 

తథాహిా. _--లఅటుఅత కదా?____ 

వ! శ్వా మాత్తుంగపయోధరోజ్ఞ ఏలరుచి స్తన్వక్భుజంగాన్యయం 

(శ్రీరంగస్థల్బనిత్య వాసర నిక శ ఎ్రంలారికా మ[గణీః 

(పాశార పక రాంతరస్థితిమకీ యా రాజపది ది న్భ్టహోోే | | 

నిశ్శంకః పరపూరుష ల్పీర మసౌ ని్నిదాకి తత్పన్ని థధాః 684 

అ. యా= నీది (మె వారయకరశ అంతరం స్థ తిమతి స స్మపాకారముల స. 

మూావాముయొక _+నడుము ఊనికిగలదియెన, రాజవద్మినీ=రా జుయొక్క_ పద్ష్మి నీ 

చ్ర్రీ-చం దపుమ్మంరిణి, (ఉన్నదో క్సన్ని ధా=దోనిదగ్గ, శ్యామా జాటేం 

గ+శపయోధర + ఊజ్జ్వల-+రుచిః=పదా అండ్ల నీ లయుక్క_-శ్యామ=నల్ల నై - 

పొడవైన-_స్రనములయందు మేఘములయందువలె - ఉంసచున్న, ఆశ-కాం 

తికలవాలండున్సు శ ఎంగారిణాంచాఅ్మగ ల్లీ = శ ఎంగారపురుషులలో -కే పండును, 

భుజంగ అన్య యం =విటులతో -ఆది శేషునితో--సవావాసయును- సంబంధ మును, 

తన్యక్ = చేయువా(డును (శ్రీరంగస్థల- -నిత్యవాస-రనీకః=(శీకర మెననాట్యస్థ 

లమందు- (కీరంగ తే తమందు. ల్లప్పుడును వాసముచేయుటయందు-రస వంత 

శునునె న, అసా=ఈ, పరపూరుషః = అన్య అ్రరుషుయా -  పరమపురుముండు, 

| నిశ్శంక ౩=నిర్భయుండ డె, -చిరం=చాలాకాలము, _ న్యిదాతి=నిదుర చేయుచున్న 

౧. వాండుం అహో =లశ్చర్యము! 

తా. స్ట పాకారయులమధ్య రాజ స్తీ సమిపముననె పడాటండ్ల వారి స 

, నములం దపేక్షగలిగి, శృంగార ముగ విటులతోలసహాడి నాట్యశాలయందు "ేతే 

" తిరుగుజారపురుషుండువలె చంద్రవుమ్కురిణీ సమిచిముననె నీలమేఘమందు. పా వర్ణ ముకలిగి, శృంగార్నమ్లుక, ఊధిశేహున్షిశయ్యనుగాంజేనికాని, ఆ కీరంగ శే 

|కమరదె వసించుసరమస్రురుమ్యుడ్లు ఆందెల్లష్ట్యఢును_ “యోగి (ద్రయందునున్నవా 

॥ డు "ఇది మహాశ సర్వము ! 



502. విశ షగుణాదర్శము 

స్రీ శ్యామా న్లిసద్ది వ్య+థా మోాజ్ఞ ఏల(ద మ్య 

పటుపధోోాధరరుచుల్ 4 పరంగువాండు 

కాలె త్రివె వెట్టకె క లయ౦ంగ.౬ గను వను 

"నలభుజంగులె (పక్క_ $ మెలంగువాండు . 

రంగావనిస చేరి $ శృంగారమున కోరి 

చిర వాసరసికుం డై 4 తిరుగువాడు 

రపిద్గసాధ్యకిశన్న రను రానురుల చేం 
బరపూరుషుండె యనంశబజెడువాండు 

కే. స ప్పసాలవి శాలదుశే స్నాధ సౌధ 
_భాగపున్నాగ సచ్భాయం ఫ్ శాయకుండు 

రాజపది నియొద్దనె శీ రాతి పగలు 

గన్న నద్దేర! నిద్దుర $ నున్నవాడు, 

గ శ్లేసావలంబనా | దోషా ఇమే నమే రోపానహోః (పత్యుత ద 

హావహళ ఇతి నావా నుజో త్రరయామి! 6 ల 

ప. ఈ వేషావలంబనము లగువోషంబులు నాకు రోపూవవాం ' 

లు “కావుగాని, మిచారింప వోపానహంబు వే యగునని నే 

శు (బతు త్తర మిచ్చెడు వాడను గాను, 

పున ర్నిరూప్వ. నుతి నిరూపించి. 

_వృ్యపితిభ SEN ర్నిజమాలిషు 

. .థృతపాదో ' విరహీ తాపకారీచ 
'ఇందురివ రంగబంధు 

.క్షోపాభావేషి లోక్య తే కింతు! న 

- క్నీతిభృద్భిః=రాజుల చేతను.పర్వత ములచేతను, నిజమొలిపు= తమకి. జ 

గగములందు, ధృత పాదః=ధరింవయుడినపాద ములు _ కిరణములు కలవాడు 

Lad 

ww 



అవిః= మేరా కై అస్వరాస్తుడుక్లో వి విః=గరుడప పక్షి రాపుయను, ఆహిత+అపకా ' 
రీచ=శ్యః తువులకు అప కారము చేయువా(డును-విరహీ- తాపకారీచ= వియోగము 

గలవారికి? తాపముకలుగంజేయువా(డునై న్న రంగబంధుః=(శీరం గేశుండు, ఇం 

దురివ=చందు(డువ లె, లోక స్ కే=కనబడుచున్న వాడు, కింతు = మజియు, 

దోషాభానే౭.వీ=రా(తి లేనపుడును- సర్వదోవములు లేనపుడును, విలోక్య లే= 

కనంబడుచునున్నవాండు. 

తా. పర్వతముబమింద కిరణ ములు వ్యాపింపంజేయుచ్చు విరవాముకలవారికి 

తాపము కలుగంజేయుచునున్నను రాతిలోనె కనంబడుచుండు చం్యదుండువ లె, 

ఈ కీరంగనా నుండు బలి పముఖుసకల రాజుల - శిళయులందును పాదములుంచుచు 

శతులె ల నహిరణ్యక' శిప్రు పయుఖులకుపరి తాపయుకలుగకేయుచు ౫ మేరుశ్శఖరిణా 

మవామ్” “వె నతేయోని న్మీపక్షిణామి” అనిపర్వ తార్థక అవిశబ్బవాచ్యుండుగాన్సు. 

పక్ష లర్ కవి శబ బ్రవాచ్యుడుగానుచై. యున్నను, సర రోదోనమయులు వారించుటకై 

రేయుంబగలును గనుపడుచునె యున్న వాడు, 

క. వతి ఎత్తులమాళుల వై ౯ . 
ధృత వాదు. డవిరహితాప*ధిక్కా_రియ కా 

సతతము శనివలె రంగండు 

తతదోపాభ్రావమునను శే దగ గనువించున్. 

యద్వా. లేదా? 

వృ॥నవిథా. శుభ రంగలశీ కాంో 
సుము దాఫ్యాయన కారిణీహ దృ స్ప్రే. 
కలయామి కురంగలవీ తాంగం 

కుము దాప్యాయనకారిణం విధుం తమ్॥ 637 

అ. ఇవా=ఇక్ళొ_డ, శభరంగలక్షి తాంగ్ = శుభకరమైన! శ్రీరంగ శ్నే[తమం 

దు కనయిడినఅంగములు గలవాండున్సు సుమదాప్యాయనశారిణిజమంచిసంతో 
. నమయతో తి విచేయువాండునె నైన, విథ=విష్ణు వనుచర్యదుండు దృష్టేసతి= 



చూడంబడుచుండం౮గా్య కురంగలక్షీ తాంగం =కుత్సిత మైనరంగమందు -లేడితో_ 

కనబడిన మధ్యాంగముగ లవాండును, కుముడాప్యాయన కారిణం = కుత్సితేమెన . 

సంతో నముతో. 'తెల్లకలువలకును తృప్తి ప్రిచెయువాడు నైన, తంవిధ్ధుం =ఆ చం ' 

(దున్కి నకలయామి= చూడను. 

తౌ, శుభ లక్షణములు గలయీ శ్రీరంగ మందు ఆమోదముతోో మనకందణ " 

కును తృ _ప్రీనిగలిగించునట యీ [శ్రీరంగ నాథుండే చందుండుగాం కనంబడుచుం 

డగా, ఆయాకాశరంగనుందు లేడి నాడించుకొనుచుం గుముడావోదమునే 

చేసికొనుదుండునట్రి చందు -నేలచూచుకోవలెను ? 

తే విధుండు శుభ రంగలకీత శ పథుం డితండు 

నమితమును నుముడాప్వాయశేనము నొనర్చు 
విధుం డతండొ కురంగలశేవీతుండు చూడ 

నమితమును గుము చా ప్యాయగేేనము నొనచ్చె. 

నగి పున ర్విచింత్య సవిస్త్య యమ్ 688 

వ. మజల విశేషించి చింతించి విన స్మయం౦బునుం గాంచి. 

శో రంగోశ శీవకో. యు కం 

వారాంరీతిం భజే దితి 

చిత మేతదసంగీతి 

వ్యప దేశం యదము లే! wr 689: 

అ, రంగేశసే వక స్య =రంగ నాఛునకు- _తగరమునకు - . ఆశితుండు- పనిచేయు 

వాండ్కు  చార్తాంగీతింఛ జేత్ = నృత్యసమర్థ మెనరీతిని పొందును, ఇతి= =అనుతీ, 

య్యుక్తం=సరే; ఆరాంరీతింథుజేచ్వా- చాక శామైన ఇ త్తళినిపొందునా? (జై 

i చ సు అసం డదు సృంగతి లేనవాండు, ఇతిజఅని,వ్యపదేశం = ప్రసిద్ధిని యత్ 

బె గ అవల న క్రళ్ము లే= పొందుచున్నాండో? వచ్ ఏతత్ =ఆయిద్చి చీత్రేర. 0. 

'ఆళ్వర్రషము 1 " 



సటిప్పణాంధ్ర, పద్య టీ కా శాత్వశ్యేతిహాసనహీత ము. ర్రి5్ 

తా. త్లూరస్రుంబని చేయువాడు" ఇ త్తడిపనికిం 'జేరనియట్టు. ఈ శ్రీరంగనాయ 
కునినేవకుం. డెనయతఃడు విషయాంతరసంగతుండు కాడు కడా? 

ఆ. రంగసేవకుం డలశరంగం దా నొకరీతి 
సేవకు డన, నసరియె? శ పేవకుం చెటు 

లత6 డనంగి యనం $ నవ్విషయములకు 

జిత మిదోయు నెందు $ ధా[తియందు. 

న్లో॥ అన్య దద్భుత ముద్భూత 
మత (వీరంగభామని 

యచ్చం(దాభిఖ్యయా వ్యుపా 

_ వోభ తే పుమ్మంరి ణ్యహోో! - 640 
అ. అ్యత= ఈ, క్రీరరగధామని= క్రీరంగక్నేతమందు, యత్ =ఎందువలన్న 

ఏసా=ఈ, పుష్కురిణీ= తామరతటాకము చండాఖిఖ్యయాఅపీ=-చందకాం 
తితోచం దప్రమ్మ_రిణి అనుజేంతో, శోభతే=ప్రకౌశించుచున్న దో; తత్ = 
అందువలన, అన్యత్ =మజణియొక, అద్భుతం= ఆశ్చర్యము, ఉద్భూళం=పుట్టి 

తాం ఈ| శీరంగమున తటాకము తామరతటాక మయ్యును; చంద కాంతి 

చేత (పకాశించుచ్చు చం[దప్రువ్ము..రిణి యనుపేరితోను నున్న యది. ఇదియు: 
నొక విరుద మయినయాశ్చర్య మె. 

Dp Rr న 

క. నుజియొకయద్నుత “మొదవెను 
నరయంగ (శీరంగధామశమందున యెపుడు౯ .. 

9 సురుచిర మె భి నిలు బు 

వమ్క్రిణ్యు. దానై యజ సశేచం ద్లాభ్గిఖ్యున్స్ ల 
a TR గాలా చ wow rl | 

నూ 

గ| సమంతా .దవలోక్య సశాఘమ్॥. eT ' “రా ఆ ఉష లీ wr గ్ | Fry a మ లా 4 

వ్య కలయ నుంగ్భని అ? ఘాసప్తాత్లరికఖ్రత ... .:. కో 
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వృ॥రంగతే(త మిదం రమేశితు రభివ్య క్రి, క్రి స్థలే ప్యాదినుమ్ 

తీర్థం యసైవ మరుద్వ అథా థ్ గవతీ యాం తోష్టవీతి, శుతిః 

నక్వా తా నగరస స్యచాన్య జగ తాం నిర్వాహకో నాయకో 

వాస క్పేదిహా లభ్య తేజగతికో వైకుంఠ ముత్క_౦ఠ లే॥ 642 
అ. ఇనం=ఈ రంగడ్నేతేంజకీరంగమ్కు రయమేశితుః=ఛగపంతుండై న : 

లక్షీ పతియొక్కు, అభివ్య కి క్తి స్థలేషు= = ఆవి ర్భాపస్థలములందు, ఆదిమం = (పథమ . 

మెనద్వ్యి, 'యాంపీ విరజాతీ్ణయెను, శుతిః=చేదము, తోస్టవీతి = విశేషముగా. . 

స్ల్మోతము చేయుచున్న దో? భగవతీ = భగవర్సంబంధముగల, మరుద్వ్యృధా= 

కావేరి సె ప= ఆవిరజాతీర్ణ మే; అస్య=ఈ, నగరస్య=రంగమునకు, నాయక 

శ్నంనాసయను జగతాం= సక లలోవ్ల ములకును, నిర్వావాక 8 = = రక్షకుంకకి , 

సర్వాత=సర్వాంతరాత రే యెన విష్ణువు; ఇవా= =ఈక్నేత్రమంవు, వాసం=వా. 

సముచేయుట, లభ్యతే చేక్ ఎలఫింపయిడినయెడల, జగతి = లోకమందు, 

కళజఎవండు, వై కుంఠంజ వె వై కుంఠ మును, ఉత్కంఠ తే = =కోరుచున్నాండు 2 

త. ఈ కీరం౫ము ఆభ గవంతుని యవతారస్థబములలో ప్రధానస్థలమై, 

చేడవినుకే మైన ఆవిరజయే. ఈశా వేరై, ఈరంగ నాధుడే ఆసర్వాంత'ర్యామి 

యైన పరమప దనాథుండై యుండలా ; ఇట్టి యీరంగ శ్మేత్రమున సే ఎపరు 

గాని వాసముచేయువారు మజల ఆపరమపదము నేల కోరుదురు? న 

శ్వా శ్రీరంగం వది నూటయొని నిదిమహాశత్నే[త్రంబులం దాద్య, మే 

సారంగకా విర జాఖ్యతీర్థ మీది సహా గేం దసంజాత, స్తాం. 

పారంగళా జగదీశరుం'డెయిటకాకహా! యీశ్వేరుం,డిందునిం, 

. పారంగకా నివసించియెవ్వండెదనీశవాం జేయు? వై వె కుంఠళ మున్, 

ల కృషానుః...--కృశానుండు. మ 

గార అర్థాంగీకారముతో,.._ 

క్? న్న్హయం 9, యద్యపి వ్యాద్యవ్వ విషయ స్పాయంత నేంద్వర " 
మా లోన నన్తాయకల కృత మో భంగేన రం గేందు.. 

i 



సటిప్ప ణాంధ్రపద్య టీక్తా తాత్ప ర్యేత్తిపాససహితమ్ము.. 607 

(భాం తాఃకింతు చరంతిహంత పిశునా శాంతాత్ల సాంతాపదాః 

_(శీమంతో యదుదంచ నొద్బృత. న ఖల్వతా స మ( శాసతే। 

అ. సాయంతన-ఇందీవర-శ్వ్యామ-అం గేన = సాయంకాలమందలి - నల్లక 

లువలస ల _ నల్ల నైన - అవయవములు - మధ్యభెగము గలవాడును, కృత - 

తేమః-భంచేన = ఇచేయంబడిన- అజ్ఞానముయొక్క_ - అంధకారముయొక్క_ - 

నాళ ముకలవా(డు'నై న , రంగ _ఇందునా= (కీర ౦ంగ మునకు-మహో శే పాధిపతియైన ణి 

యారంగనాుయ డ చెడు చందునిచేత్త, సనాయకక = నాయక సహీత, మెన- 

సో౭_యం=ఆయీో, విషయః=డేశము, వాద్య ఏఐ=మనోజ్ఞా మైన డే యద్యపీ=. 

ఐనను 'కింతు= ఏమోనకాన్సి యత్ =ఎందుఐలన, (భాంతాః=పరథధన[భ మగల 

వారై, శాంత-ఆత్త్మ నాం= కాంతి సంపన్న మైన-మనస్సు గలవారికి, తాపదాః= 

సంతాపము నిచ్చువారై న, వీళు నాః=లుబ్ధ్బ చ్ రులుచరంతి = సంచరించుచున్నా 

గో వాంత= అయ్యో! తత్ _ఊదంచనాత్ ' = అట్టి వారియొక్క _- అభిప్పద్ధివలన, 

అత= ఇక్కడ, [శీమంతః= సంపన్నులు, అ(_తాసం = నిర్భయముగా, నఆసతే 

ఖలు=ఉండరుకదా? బత = అయ్యూ! - 

తా. నల్లకల్వవలె నడిమిభాగము నల్ల వై ఆంధ కారమును బోంగొట్టుచరదుం 

డుఐలె నల్లకలుఐపతె నొడలంతేయు నల్ల నై అజ్ఞానమును బోంగొట్టు నా|శీరం. 

గనాధుండు నాయకుడుగా, ఈజేశము రమణీయమై యుండియు, నిందు పర 

ధనాపేక్ష చే పరమశాంతులకును పరితాపమును గలిగించుచు దొంగలు తిరుగు 

చుండుట చేత నే ధనసంపన్ను లిక్కడ నిర్భయముగా నుండుట లేదు. 

ఉ. జొర ! సనీలిమోత్పలస*మాంగుం ఉభంగత మోవపిభంగుం డు 

తారకరంగ రాడ్విధుం డు+ దారు(డునాభు.జెయా పుగంబున౯ా 

జోరులు శాంతచిత్తులకుం * జోదితచాధల సంచరిం(తు వి 

సారధ నాథ్యులిందుభయశతం దులుగా కటులుం దు నమదిన్ . 

కిం బవునా.__వి శేష మేల P__ 

వృ! నిత్యం కాంచనసింధు మధ్యరుచిగో నిష్క_౦పసంపన్ని ధి 
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ర్నిస్తుల్యామపి-కాంచన(శీయ మునోమ భ్యే దథానస్ప సఏయమ్ . 
' బిభ్యత్కిం పిశునేభ్య ఏష బవాుుల్మపాకారసంవేష్టి లే 

ఛామని రంగనాయక ఇతి స్వాఖ్యా విహఖ్యాపయన్ ॥ 

అ. నిత్యం=ఎప్పుడును, కా ంచనసింధు - మధ్య -రుచిరః = బంగారురాశియో 

క్క. కా నేరీనదియొక్క_ -నడుమ_మనోహరుండై , నిష్మంప - సంపత్ -నీధిః 

నిశృలమైన-సంప త్తికి -నిశ్నేపమైనవాయడ్, నిస్తుల్యాం= సాటిలేని, కాంచన శ్రియం 

అపీ=బంగారనుల కాంతి నిఆసామాన్యధ్హైన లక్షీ నికూడ, ఉఊరోమ భ్యే=జోొమ్ము 

నడుసు దధానః=ధరించునతండై న, ఏషః = ఈభఛభగవంతుండు, స్వయం= తౌన్సు, 

వీళునీభ్యః =దొంగలవలన, బిభ్యతి%_౦ =భ యపడుచునా! బహుల(పాకార సం 

చేస్తి లేజఅ నేక ప్రాకారములతో చుట్టబడిన, 'ధామని=గృ్భఫామందు, రంగ 
నాయక ఇతి=తగరములకు నాయకుండం-((శీరంగనాయకుండు) ఇతి అని, స్వ 

ఆఖ్యాం ఉతనెపేరిని, ఇవా=ఇక్చు_డ, ఖ్యాపయక్ = (పఖ్యాతిపణచుకొనుచు, 

శీరేశయనించుచున్నా (డు. 

తా. ఈ |పవహీలచు బంగారుకేటునడుమ సర్వసంపదలు కలిషయు, లక్షీ 

తోలహూడ బంగారుసరులతోలహాడ లకీ సంపన్నుల డై యుండు నీభగవంతుం 

డుకూోడ ఆ దొంగలకు భయపడుదు, 'తా నెన్నో[సౌకారములనడుమనుండి, 

బంగారమునకో నాయకుండనక (రంగమునకు=) తే/రమునకు మాత్రమె నాయ 

కుండనెడి పేరని ప్రఖ్యాతీము చేసికొనుచు, లోంగనిద్రలోలాగు తూగుచున్న 

వాడు? 

చకచక నదీనికేశము (పశీకాశ ము, శాశ్వత మిాశ్వరత్వ, మ 
.. ట్లొనరంగ శ్రీవిహోరను నిశజోరము, కావునం జోరభీకికై 
ఘీ నుగుస ప్రసాలము నశే గారముము ఫ్య వసించె రంగరా 

Pa చేసు "భారుణిం దశనంతట నంతటనాటం జాటుచుక్. 

వగ ట్టు ఆరగ రయునకు శ్రీరయయునక అధిపతి, స్పసాలము = ఏడు 
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వీశా(వసుః. — పిళా(వనువు నం Ps 

గ॥ సఖే! నజాతు (శ్రీమతాం హానిః (ప్రత్యుత తద్వేష్ట స్రాణాం 
వీఈునానా మేవ భవంత్యనర్థాః॥ ' 645 

వ. సఖా ! యొకప్పుడును శ్రీనుంతులకు హోని కలుగదు గాని, 

చోరుల్లకే యనర్గములు కలుగును. 

'చృ!పరవి త్తజిహీర్ష యా (వవ త్తేః 

పిశంన న స్తు స్వయ మేన నాశ మేతి 

సులభ వృలభ న్య కిం నదాహాః 

పృథువీష్థగసనాయ బృంభిత స్వ। 646 
అ. పరవి త్ర జిహేర్ష యా=ఇతేరుల సౌొత్తులను అపవారింపం గోరిక చేత, 

(పవృ త్తః=(ప్రవర్తించునట్లి, పిశళునస్తు =దొంగయో, స్వయ మేవ= తా నే, నాళం= 

చాశమును, ఏతి =పొందుచున్నాండ్రు పృుదీషగసనాయ = గొప్పదీపమును 

(మింగుట కై, జృంభిత స్య =విజృంభెం చినట్లి, శలభ స్య=మిడుత ప్రురుగునకు, డా 

వా=దహింపు, సులభః=నులభము, నకిం=కాదా? 

తా. దీపమెంతేటిదె నను దానిని [మింగనెగిరిన మిడుతపురుగు దానిలో శే 

పడి మాడిపోవునళ్టే, పరులసౌత్తు దొంగిలింపం దిరిఇెడిదొంగ తానే నశించునట్ల 

యగునుగదా ? 

క, పరభనము గొనక్ మనమును 

బరువడిం బరియవిడు చౌర్యకీపరు జే పరియు౯ 
బొరయదె నులభంబుగ వృతి 

యరయని శ లభంబునకును 4 నలదివె గవియన్. 

గ॥ అల మన్య(పసంగేన, తమేవ పరమేశం (శీరంగఛామాన మ 
నుసందభామి॥ 647 

వ. వెజ[పసంగము చాలు; పర మేశ్వరుం వైనయ్యాంగక్వక 

నే యనుసంధించుచున్నాను. 



510 విశ్వగుణాదర ము 

సవిన స్మయమ్. ___వింతపడి.._ 

వృ॥సపర్యానాం విరుద్ధాధవి (షాప్లు వు మో్టే 

సమక్షో జగ త్వాం యతో = రాముచం[దాత్ 

అరం గాధిరాజోదిత(ప్రొఢభ శే శే 

రపి [వాప పూజాం స రంగాధిరాజః॥ , 648 

అ. జగ త్యాం=భూభోకమందు, సమర్థః = సామర్త ర్థ కము గలవాడు విరు 

ఫ్టైవపిజవిరుద్ధవర్త రనము కలవానిపలన కూడ సపర్యార=పూజను, వాపు పుం = 

పొందుటకు, ఈ పే=కోరుచున్నాండు, యతః=ఏ లంకే? సంజఆ, రంగాధి. 

రాజణ=రంగరాజు అరంగాధిరాజ ఉదితపౌఢభ చ్తేః=రంగాధిరాజు "కానివాని 

యందు-మిక్కిలి గాధిరాజునందు కలిగిన దృఢమైన భ కి కలవాండగు రామ 

చం(ద్రాత్. అపి = (క్రీరామచందునివలన6 గూడ, పూజాం=సూజను (పాప= 

పాందెనొ; తత$=అందువలన,. 

తౌ, ఈరంగాధి రాజు రంగాధిరాజునందు గూడ భక్షి కి కలిగిన ఆరామచం . 

(ద్రునివలన పూజింపంబడుట లోకములో పూజనీయుడు తనకు విరుద్ధ ప్రవ ర్త ర 

నము కలవానిపలనంహడం బూజింపంబడును”” అనుమాటకు తనదిగా నే 

యున్నది. 
గ| అథవా న్యత్రవిరోధ ఇతి సమర్థయే। 649 
వ. లేదా యూడను వికోధమే లేదని స సమర్గించుచున్నా(డను. 

"తే. అతిసమార్జుం డేతనిచేత 4 నయిన నర్చ 

శనుల “షానం గాంచు, రంగాధిశరాజు గాంచ 

 కరమరంగాధిరాజ్ దిశ తానురాగ 

. .:.౯శొమ చర్యదార్చితుండు నభఖిశరాముం డగుట. 

rE = షట్క సవాజార్థమందు-కాంచక, ఆరమరక్ , గాధి.తుండు... అని విభా 
we అవ్యార్థమాందు. కాంచక్.కరమృు అరంగాధి... అనువిభాగమున-కా6 

. | wn క్ర" అని దాని (దుకమునక ల లోప ము కించిల్ల న్పమూదోమ మే యైన న్యు పాజాం 
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తమందు [దుతలోపము బహుళమని మొనను, శ్రేషయమకాదులందు అది 
అంత దోవముకాదని మైనను లాక్షణికనమాధానము. 

రంశాధిరాజు=(క్రీరామచ దార్చిత(క్రీరం-గాధిపతి-__(క్రీరామచంద్రులు తమా 

సూర్యవంశ మువారిలో తమ పీతృపర్ణ మునకు గృవాతిరువారాధనమునశై భగ 

వానుండు కృప చేసియిచ్చి తమకును తిరువారాధనమై యున్న తనదివ్యమంగళ 

విగవాస్వరూల్చీ ౨ న (క్రిరంగవాఖులను లంకాయుస్ధములో తమకెంతోసహా 

యము బేసి పట్టాభిషి క్తండునై తము ననుసరించి శరణాగకులడై తమపట్టాభి 

షేక మునకు వచ్చి సర్వ విధముల సంతుష్టులడె మజలపోవను నా విఫీపణునక 

తిరువారాధనగా (ప్రత్యుప కారము తలంచి యిచి చ్చిన తిరుపణూడతోటి వీరిని 
ఈశావేరిగట్టున చంద్రమతీతటాక ముదస్టర ఆచమించుటకై యుంచి మజలి 

యెత్తుటకు లేక తత్తరపడి వ్యసనాయ త్ర చిత్తు డై యొడలు మజణచియుండలాా 

అపుడు స్వామి అతనిస్వప్నములో నే నిక్కుడ నే యుండవలెనని కోరుచున్నా 

ను. నీ పప్పుడప్పు డొకదినమైన తప్పక పచ్చి తిరువారాధన చెనీకొనుచుండు 

మని యాజ్తాపింపలా, నేంటివజకును ిరంజీవియై యుండు నావిఫీవణుని చే 

సామాన్యులకు గోచరము గాక ఆనాధించుకొనంబడుచుండు నా మహావిష్ణువు. 

258 వృత్తము పయిగచూడు? 

-గాధిరాజు=విశ్వామితుండు--పుళూరవునివంశస్థుండు కుశికుండు. అతేనికోమా . 

రుండుగాధి, అతనికొమారుండు విశ్వామితుండు. తానురాణర్షి యయ్యూను కోప 

-గాండగుటచేత ఎన్నిమార్జొ తపోభంగమై తుదకు వసిష్టునికో స్పర్థచేసి తప 

సృతిశయించి (బహ్మర్ని యయ్యొను. ఇతండె తనకు కపోయజ్ఞా భంగము లేకుండు 

టకై దశరథరాజును వేండుకొని అకనికొమారులు (శ్రీరామలక్ష్మణులను బిలిచికా 

నిపోయి వారికి ధనుర్విద్యాదులను "నేర్చి వారివలన సుబాహు మారీచాది దుష్ట 

రాక్షసణబాధ లేక నిర్విఘ్నముగా తనతపః పరిపూ ల్సి ర యం యడ్జైపూ పూర్తి యు 

'కావించుకొన్నవాండు= 

శో॥|కువస్తు హంతా సద్వస్తు 

సంగహీ రాఘవః 'శుమమ్ 
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వహాంతా కురంగ రాజస 

రంగరాజ మపూజయత్ | 650 

ఆ. రానుహః=|శీ రాయుడు, కువస్తు వాం తౌ =కుత్సితవస్తు వులను పరిహరించు 

బాయడు, సద్వస్తుసం|గహీ=(శేప్టఐస్తు వులను సం[గహిం చువాండును, క్షమం= 

యు క్తమే $ కరంగరాజస్య=మాయలేడిరాజు నైన మారీచునికి, వాంతౌ=సం : 

పోరకులడై రంగరాజం=| శీరంగ-రాజును, అపూజయత్ =పూజీంచెను. i 

తొ. (శ్రీరాముడు అసత్పదార్టములను విడిచి, సత్పదార్థములనే సంగ 

కీంచువాం డగుటచేక మాయాకురంగమై వచ్చినమారీచుని సంవారించి (శ్రీరం. 

గనానుని పూజించుచుం డను. 

క. కుపదార స త్యాగియ తా 

సుపదార్భ గాహీ యగును $ జువె? రావు డా 

చపలకురంగ పతినిహతి 

నిపుణత రంగపతి వినతి $ నెజవె౯ నెటిమెన్ . 

కురంగ"రాజు=ఐమారీచుండు.-వీండు. విశ్వామితునియాగ మందు వాయవాాే 

స్వముచే శ్రీరాములవలన సము[దములో పడ వేయంబడి కేప్పించుకొనిపో 

ఆ వెనుక ఆరావణునికి మం(త్రియై యుండుటన తా -సెన్నివిధములనో ఆ శ్రీ. 

ముల బలప ఛ్మెకమములు, వెలిసి మొంతే చెప్పినను వినక వాండు కోపగింప6.- _ 

వీడు బంగారుజింకయై వచ్చి, నీతాబేవి ఈజింకరూపు నేర్చు పన్నె లకే 

కుంతపడి పీనిందెచ్చియిమ్మని శ) 'శ్రీ)రాములను వేండుకోలా; వారు పోయి ద్వా 

బట్టి శెచ్చుటన ఎంతోకన్దపడి కడకు చానిని జంపి, ఆచర్షమునైన తెచ్చి a 

శిన్చెదమని 'చబాణమువేసి “హతము ేయంబడినవాండు- 

వున న్సభ క్రి క్వి పకర్ణ ౦ భగవంత ముద్దిశ్య! 6%; 

వం పధపడి భరి క్ర యతిశయిం
చి భగవంతు ను బ్లేశించి. 

వస్త తసురనుతిఘో కు శ(తుషు స్పీతరోే. 

హత “త దోసే, సరల. 
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లలితవపువి. తే పే. లజ్బసంపూర్జ్మ తోచే 
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అ. [శితసురనుతిఘాణే షే ప= శితులె న దేవతల సో తముల ధ్యునులా కలవా 

డును శృతుషు=శతువులందు, న్ఫీతకోషే=ఆతిశయించినకొేపయు కలవాడు 

శ 

న్కు నిహతవినతథో పే=త్ొలంగంగొట్టంబకిన ఆశితులదోవ, ములుక లవా(డున 

నిత్యదాస్యాఫేలా పే.=ఎప్పుడును దాసత్యమండె అభిలాషకలవా(డున్కు లలిత 
వపుషి.= =నునొో జ్ఞ మైన దేవాము కలవాడును, లబ్దసంపూ్టై కృతో మే=లఫింపంబడిన 

అధిక మైనస సంతో నము కలవా.డును, పర్వచం. డావిశేషె = పూర్ణ మాచం| డువి 

కంతి విశేషముకానినాండునై ను శే షే=ఆదిశేషునియందు పరమషపురువ ఓ 
ఫురుపో త్తమా | శేచే=ని దించుచున్నావు. 

తా. ఓ పురుపో త్రమా! తాము దేవతేల స్తోతములతోనుు శతువులమోంది 
కోపముతోను, సకలాశశ్రితులదోషములు పరివారించుచు, ఎప్పుడును దాస్యప్పు 
త్రిచే యుండి, నిండినసంతో వము కల్లి, పూర ర్య చర్మదునివలె ఆతిధవళ మై 

మనోవారమైన శరీరముగల ఆయాది శేషునోయ్యయపందు శయనించుచున్నారు. 

ఉత్సాహ. శేషు వినతవిబుధవినుతశఘోషు విమతసమితినం 
వోవు నిపహాతవినత వితత శవోవ్వు లబ్బలలితసం 

తోషు నిత్వ దాస్య సమభిీలామ. బర్వచం[ద్రవ 

"ద్వేష వెస నజయ్యశయ్య 3 దిండు. జేసి పండితౌ ! 

గ॥ భగవ ! రంగచంద ! భవదీయసమ్ముఖే భాషితుమపి వయం 

విఖీముః॥ 658 

వ. భగవానుండా ! రంగచం(దుఃడా! భవదీయసమ్యఖమ్మన భా 
వీంపనై న నేము భయపడుచున్నాము, 

తథాహి;----అది సరే. 

వృ1వకృృ వ్యాకరణస్య వామ మితర ద్యస్వ (ప్రవ క్రీ) కణమ్ 
భావ్యంవ్యాక రణస్య సాధు విదఖే, శయ్యా యదీయా పునః 

_ లితి 
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య ద్వాహోో ద్విజ ఖర శ్ముంతిమురరూ యస్యస్ను పా భారతీ 

| గోప్యం (తస్యై తస్య తే కవషజనో రంగేశ క రుం నుతిమ్! 

ట్ యస్య = ఎపనియొక్క_, వామం=లఎడ మకన్ను్యు, వ్యాకరణస్య=వ్యాకర 

అమునకు, స క్షృజవనక్షయో, యస్య= ఎవనియొక్క, ఇతరత్ ఈక్షణం = వే 

అంకుడెక న్ను; (వన క్ష ఫ్ర=వ్యౌకరణ_ ప్రవ కృయో, పువః=ఐమణఅల? యదియాజఎ 

సనిద్రి శయ్య్యా=పడక , వ్యాక రణ స్థ = వ్యాక ర ణ మునకు, సాధు = చకంగా 

భు "హ్న్యం= = వ్యాఖ్యాన మును, విద "ణే చేసెనో, య ద్వాహః = పనియొక్క_ చావా 

నమైన, ద్విజ శేసరం = దాన్మాణ(కేస్థుండు. పవీరాజు, (శగుతిముయః = చేదములే 

స్వరాపయుగాలలవాండో ; యస్య = ఎవనియొక ర) స్నుపా= =కోడలుు భారతీ 

=సరస్పతియ్యా; సీరం గశ= మీ క్రీరంగనాథా | తస్య = అట్టి, తే=ఎనీయొక్యా). 

గోష్ట్యాం జగో ప్పి ఫిలో, క విజన;=కపిసమూహము, నుతిం= =నీసొత్రమును, కర్తుం = 

చేయుటకు, త్రెస్టృతి౭ఛయసడు చున్నది. . 

తా. ఓ శీరంగనాథా ! తమమొడమక న్నయినచం(దు (డు చాందవ్యా 

కరణమును, కుడిక న్నయినసూర్వు (డు సారవ్యాకరణమునుక చేసినది గాక. 

తమపడకా-గానున్న ఆదిశేపునంశ మున ఆపతంజలి వ్యాకరణమునకు భాస్యుమును 

జీను; మణితమవావానమైన గరుత్యంతుండో సకల వేదస్వరూపుండై యున్న 

వాడు ; ఇదేగాక, తమకోడలైన సరస్వతియో సర్యభా పాస్వరూపిణి మె 

యున్నది; ఇట్టుండు తమనోస్టియందు ఏకి తేమను పొగడ శ కుం డగును 1 

సీ ఏవాని వావముసశమాతు,ణం బగుచం, దుః 

డావ్వ్యాక రణమున $కగును వక్త 

యేవానిదకీ.ణ 4 మోాతుణం బగుసూర్యుం 

..... డీవ్యాకరణమున శ శీపవక్క 

_యేవానిపర్యంకశేమే యగునేషుం డా 

౨, వాష్టకరణమున కె $ ఛాష్యక_ర్త 

GS వానివ్లాహ్యమే: శా మైనతేయుండు 
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వేదమయు(డె యాచు వెలయు మతటేయు 

తే, నెవరికోడలు భారతి 4 యవును నట్టి 

నిన్ను€ గనుంగొని మునుకొని 4 సన్ను తించః 

గల కవి శేషు డేనోష్టిం 1 గలం ఇనం౫ 

రంగనాయక ! పాయ కెశేబుంగం జెపువు. 

ఇ. ఏష్టువామేక్షణ ము=చం. మండు---విష్టువునక వాస్తే తము. ఇతయ 

కల్చాంతిరములంవలి అస శావనాంతరములలో ససుకష్తకుయకు, ఆఅ తిఅనసూ 

యలప్తుత్రుండు నై, నకల చావ్మణౌవధి తేపోయ్యా 4-ల కఢిసతియు, అళ్చి 

న్యాదులకు సతియునె, బృనాస్పతి దార రై మయొన తారనలవ బుస్తుని గునుకొని జ్య 

మనకు ర్మాతులయం 'దంధకారవారణమునతై ఆకాళవుంచు కవంబకుచునె 

యుండునతండు. ఇతండె చాంచవ్యాకరణక' ర్ల ప్ 

సూర్యుండు.-- విష్ణువునకు చ వక్షిణ నేతేయు; ఇత లయను కల్నాంతరమున అది 

తకశ్యపషబహ్యలపు.తుండును) ఛాయాస ంజ్ఞాదేవులభ రయు వె, వై పస్వతమను 

వును యముని శనినిక గనుకాన్సి మతి యమున తపతి అను] సంయలనుక నను. 

కొని, ద్వాదళాదిత్యులలో నొకం డై పాతర్ష్య్థ డ్య్యావ్నా సాయం కాలములలో 

(బహ్మారుద విస్ణుస్వరూపుండు నె మనకు పగటనె అ" ఢకారవారణార్భ మె 

ఆకా శనుందు కనంబడుచునె యుంకునతేడు. ఇకేండు సౌరవ్యాకరణక ర్హ రం 

ఆదిశేనుండు. --- విష్ణువునకు శయ్యఘయయుంతునకే (డు. ఇకండు క దూక 

శ్యప్రులపుతు(డై బదరికా శమాది దివ్య తేత ములలో తపన్ను చేసిచేసి కనస 

త్యనిష్టా _ర్యాదులకు మెచ్చి _బహ్మయిచ్చిన భూ భారవవానమంకేటి శ క్షియు, 

రు; దు(డిచ్చిన విషుశయ్యాసృరూపాద్యాస కియుకు గలిక్కి గురుత వె చెతితో 
అ ఇ ౯ న ఫ్ర వాటి 

సవాసఫణామూ ర యె పారివద్గణ[ఫధానుండు నై యుండి, కోల్పాంతరములలో 
0 0 ౧ గ 

లశ్యుణ బలరామ రామానుజా ద్యవతార ములలోను నున్న తడు. 

ఇ. పతంజలి _- ఆయాదిశే షాంశసంభూకు.ండె సంస్కృృతేమున వ్యాకరణ 

మునకు ఫెవ్యుకారకండును యోగశా స్త యనకు (ప్రవ ర్హకుడు వైనయతండు. 
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ఇ. గరుత్త ంతుండు = విష్టచావానము- ఇత (డు తారు పేయమైన వేదమే 

స్వరాపకుణాం గలవాండు. ఇతడు విన తాకశ్వపులపుతు౭డై, క దువదగ్గజు 

నున్న £ వినత చానీత్వ మును పోంగాట ట్ర చేవేందునుండి యమృతము దెచ్చి కోరిన 
"కాద వేయులకిచ్చి ఆహారమయుకోరి తల్లియు త్తరువున పుళిందుని భక్ష ణము'చేసీ 
తేనబలము (ప్రబలించుటకై విభావనుసు. పతీకులు దాయభాగమునకై యొక. 
క్కు.రు శపించుకొని రూపము మాతీయున్న గజకచ్చప ములనుకొ భక్షణముచేసీ. 

ఒకసృకుశాగుయందు నిలువగా, ఆబరువువకాశాఖ విజుగంగా, అందలివాలఖి 

ల్యులను మెల్లగ దించి. రక్షించినయత (డు. 

సరస్వతి. బన్హాభార్య. ఈమె విద్యల కధిష్టాన దేవకయై తననాల్డువా స్తు 
నూలలోను ఆక్షమాలా శుక కమల పుస్తకములను థరించినదియై, సంగీత సాహి 
త్యములు "రెండును స్తనములుగాలలిస, ఆవిద్యలు కోరి అభ్యసించువారికి బిడ్లు 
లకుపతె ఆ _సన్యపానమిచ్చుచు, తన్ను శరదృతువున పూజించువారికిని విద్యా 

సంపన్నతకలుగంజేయుచుండునామె. ఈమెయే (బహ్మనుగన్న విష్ణునికోడలు. 

గ| పున రంజలిం బద్ద్హ్వా స(పార్గనమ్ || 6ర్ర్ 

'వ. ముజుల నంజలీబంధంబును _బార్థ నానుబంధంబునుం గావించి, 

వృ॥వరగుణగణసీమా వారిదశ్యా నుథామా 

నత్తత నువురరానూా సంగసంగీత నామా 

పరిహృతభన దామూ భాసితొకల్ప హేమా 

నును కలయతు భూవూ మంగలం రంగభామా॥ 606. 

అ. వరగుణగణనీమా=(ేస్ట్రమువైన గుణసమూవాములకు నీమాభూమియ్యు, 

సశాస్యైన ధామా= మీధుముపశె నీలకాంతులు కలవాడును, సతేతేం= =ఐప్పు 

తము అమరర్తామాస సంగ సంగీత నామా =దేవ స్ప లతోడికూడికతో పాడంబడ్లూ 

చుండెడు. "నామాధేయభులు కలవాడును _ పరివ్భాతేభపదామా= పరిహారింపంబ్య 

. డిన్నషంస్తార ప్తాళ్లన్లులుకృలవాయను. భాసిత-ఆకల్చ్బ - హేమా=[ప్రకాశిం చెడు -. 

ఆళ్ల ల నుకాభోన బంగ్రార్టమ్రన్ల స్రిన్తాజస్టున్కు శూమాంత్తర్వాకికాయియు తై న్స 
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రంగ ధామా=శీరంగ ధాముండు, మమ= నాకు, మంగలం=శుభమును కలయతు 
జకలుగంేయునుగాక ? 

తా. సక లక ల్యాణగు ఇములు కలిగి సంసారబంధములు తొలలెంచు 

చు, నీల మేఘవర్హు.డె సుపర్ణ భూవణుం డై డేవకలు జేపతా స్ర్రలతడం రూడి 

వపాగడంబటడెడు (శ్రీరంగ నాథుడు మాకు మంగళ పదాత్ యగునుగాత 

+ విజ నుమంగళముూ. 

భూము డచిరసుగుణనిక రసీముం డసితలసికజలవ 

థాము( డమితశుభ దవినుక నాము ఉపవా తాఖలాఘ 

దాము డమలభూపణాళి$ హేము. డతులభంగి రంగ 

_  ఛాముడచల రం గెసంగం శే దా నొసంగు మంగళంబు. 

ఫ్య అన్యతో వీక్యు స్మష్మశయమ్। 657 

న. మజొక్క పక్క వీక్షించి విశ్వాసంబునుం గావించి. 

పీ రంగ నాయకీవర నము. 
ఓ లీ ఇగ 

(శీరంగనాయకి._ ఈమె - (శ్రీమన్నారాయణుని యపారకృషపాస్న రూవిణి 

ర6ళాటచెతనే స సచా అవిష్ణువక్షఃస్థల వాసినియే మైయుండుకు కాక శ ఆన్ఫుతమ 

భనమపుడు నాశ్నీరసాగరకన్యకయు నె లోకమాకయు నౌాటచేత సర్వదా 

వాత్సల్యయున సర్వచేతనసంరత్షణమునకై తనభర్త యైనయావిస్థువు నకె పురు 

పషకారిణిాగా నిత్యానపాయినియు నె యున్నయామహలక్షీయే ఆనారాయళా 

పరరూపు లై యున్నయా (శీరంగనాయకుల కిట్లు దేవి యె శ్రీరంగ నాయకి 

యను 'తిరునామముతో (ప్రశ స యెయుండునట్టియామె. 

కొ శోకసా(మినీం నమ్ సీలాబ్ద 

ముదమోాచనలోచ నామ్ 

అంగనాం రంగ థధావమ్నోఒస్య 

'దీపిం మూర్తినుతీ మివ! . 658 
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మోక్ష మార్లము గలిగించుచుు, మనః ఫారిశువ్ష వ్ర స్ట్రయు వజులించుచు, వ్యసనాంధ 

“కారము మజలీంచుచు, వివిధ విద్యలకును నీలాసశాల యె, విష్ణువునకు వక్షో 

నూల మె, (బహానంద ము నంవ౭జేయుచు, కల్పవృక్షలతికవలె మాకు సక లా 

చేక్షలనుక్ సఫలపజచుచున్నావు కడా ? 

స్రీ బలుమోాహము లవ్యూహ ములను నున్తూలన 

మును జేయుమూలిక * ములక యనంగ 

విపులమోదము. జోపు శ వివులమోతుము జూపు 

సరణికి ని కేణికీకరణి యనంగ 
దచేతనులకు $ నిజ్ధ చెత శుద్ధి 

నలవజిచెకిపీద్దకీగులిక యనంగ 

మంతు కెక్కి_నవింత$ చింత లస్టీశటి 

(పకరంబునకును 2004 దిక్ యనంగ 

శే. సకలవిద్యల వి(భమకీశాలిక యన 

విశంతా(శ్రితులకు హర్ష $వీచిక యన 

నలరి హరి యునోనూలిక శ యయినన్వు 

సతత మైతె మా కై ౧ సారి ఫజాతలతిక. 

గృణశొానుః కం కానుంణు 

న్లో। కాంల్యేవ హంత ! నృత్యాపి 

కనులా మకతిచంచలామ్ 

వ స్వేన రజ్యంతీ 

మభిప్టైతి న ధం బుధః॥ 660 

అ. కాం త్యాఇప= కాంతి చేతవలె, వృ త్యాపీ= నడవడి చేతంహాడ, అతిచం 

చలాం=మెటుమును మించినడియు_మికి_లిచంచలగుణము కలదియు నె వాంత 

= అయ్యో ! అఖిమే మై స్వేవ=శిష్టులు కానివారియం బె, రజ్యంతీం=రంజిలుచున్న, 



“రల విశ పగుణాదర్శము 

కమలాం=లక్షీని, బుధః =జ్ఞానియైనవాండు, కథం=ఎట్లు, ఆఅళ్ళిఘ్టైతి = స్తుతీం ' 

చుచున్నాండు P 

తా. కాంతితోమ్మాత మేకాక, కీలముతోంగూడ మెబుయువలె చాంచల్య 

గుణముతో, సామాన్యులనుగూడ రంజిలంజేయుచుండునట్టి యీలక్ష్మీ నెవడు 

బుద్ధిమంతులడెనవాండు స్తోత ముచేయుచుండును ? 

శే. కాంతిచే.౧ గాక నృ త్తిచేం శీ గమలం గన 

జంచలగం జంచలావ్ష్నీగ + నెంచ మించి 

శిష్ణులనుగా కశిష్టుల: 4 జి త్తే మలరం 

జేయుడానిని బుధు జెట్లు 4 చేయు స్తుతుల, 

_ఆదిస రే P__ 

వృ॥(పాక్పర్యంక ముధపి.తో మణిమయం పాలాశశ య్యామపి 
(పాయః _సారయ తే తే కదన్నమివ యఃశీ రౌదనం దృష్టవాకా 
(వాశ్నా కేవ కదుష్లీ కా నుమృతవత్సాగా తృ తవీళాంబర:ః 

కంథాం యాచతి భృత్యన శి తీ తిపతి ర రవీ కటాయాత్యర! 

ఆ. యః=పీ, కీతిపతిః:=భూపతి, పాకాను నుణిమయం = రత్న 

మయమైన పర్యంకం=పడకను, ఆధిష్టితః = ఎక్కి_ యుండినవా(డో, సఏషహః = 

ఆయితే(డు, లక్ష్మీకటాకముత్యయే = లక్షీ కటాక్ష ముయొక విడుపునందు 

(పొయః=బహుగా పాలాశశయ్యామపీ= ఆకుపడకనుగూడ, పార్థయ లే= క్ర 
రుచున్నాయ్య యఃజఎతేండు [పాక్ =మునుపు, శ్నీర- ఓదనం=పోలయన్న ము 

న్కు కదన్నమివ=(కే స్టాన్న యునువలె, దృష్టవాక్ =చూచినవాండో, సః=ఆతేం. 

డు, కదుష్థి కారి=చక్క-నిగంజిని అమృతేవత్ =ఆమృతేమునువలె పాశ్నాతి=, 

శానచున్నాడు, యః=ఎతేయశ్సు (ప్రాక్ =మునుప్రు, ఆక క పీ తాంబరః=ధరిం, 

పండిన బంగారుప స్త యు కలవాయడో; స్క=అతండు, సు భృర్యేవర్ = పనివాయడు. 

(| మ wi FF. eee ఎట్టి వభవ్రయంగానీ, 'రశ్నాలపడకయ 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకాతాత్స ర్వేతిహాన సహితము. శ్ 

న్నను ఆలక్షీకటాక్షయు లేనపుడు ఆకులపడకయే యుండును. 'అక్తే మునుపు. 
పాలన్న ముండినన్వు వెనుక గంజియన్న మే అమృతమువలె నుండును. 'అక్తే 

మునుపు పట్టుపీ తాంబర ముండీనను; వెనుక కంతయే యుండును. 

శే, ముదల మణిశ య్య, దళశ య్య. 4 దుద6 బరుంకు 

ముదల బౌలోగిరము, గంజి $ తుద వరించు 

-మొదలల గన కాంబరము, గంత + తుద ధరించు 

లత్మే గనుంగాన్న వెనుగొన్నం $ దత్త ణమున. 

Xi అన్ఫచ్చాన భేయమ్! 662 

వ. మజియు నొకటి వినుము, 

వృ॥ దాతు న్వారియఏప. వారణ ముగా _త్తి ద్వార్యహో వారణం 

పశ్యత్యద్వ చిరా దశేత భువి యో భూ _స్తస్ఫ శేకే భుజే 

నాహారానకి లేభిరే యదబలా హోరా నమూ స్తత్చియా 

'విందంతే క మలాదృ్భగూరి భి రహో నిమ్మా భవత్యున్నతేః॥ 

అ. యః=ఎనండు, దాతుః= దాతయొక్క_, ద్వారి = కడపలో, వారణం= 

నివారణమును, అగాత్ =పొందెన్యో; తీ ద్వారి =ఆదరి దునివాంకిలు; ఏపః=ఈ 

చాత, వారణం=నివారణయుగా- ఏనుంగును, పళ్యతి= చూచుచున్నా6డు. యకః= 

ఎహడు,చికాత్ =చాలాకాలయుగా, భువి= నేలలో,అ కేత=పండుకొనెనో;త స్య 

= వానియొక్క_., భుజే =భుజమందు; భూః =భూమి, ఆద్య= ఇపుడు, శే తే=పండు 

శొనుచున్నది, యదబలాః=ఎపరి నీలు), ఆహారానవీ = ఆహారములనుగూడ, 

నళేఫిశే=లఖింపరో, అమూః = ఈ, తత్పి్యయాః = వారిప్రియురాండ్రును, 

పో రాక్ =ఎహారములను, విందంతే=లభించుచున్నారు. క్రమలాద్భగారిఫిః= 

లక్షీ కటాక్ష తరం గముల చేత, నిమ్నః=కేక్కు. వై నవాండుకూడ, ఉన్న తేః= ఎక్కు. 

వె నవాండు భవతి=అగుచున్నాండు, "అహో = ఆశ ఏర్యము ! 

తా. ధనవంతుల వాకిట దరిద్రులు రానీ యంబడకున్నను, అకీక టాక్షము 

కలిగినపుడు ఆదరి దులు తమవా(ణశిట ఏను6ంగులు నుండునంతటి భవ ంతు లగు 
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దురు... అయే, చేలనే పండుకొవమువారును తేమభుజబలముచేత చేలనంతయుం 

జాలించుచుందురు. అ ఆహారమే అంవని న్లీ)ీలుకూడ ము త్యాలహారాలు 

కలవారౌదురు. ఇమే ఎంళనీమండైనను; ఎంతోయున్నతు. డగును, 

ఉ. వారణమే దరి; దు3కు శ వారణ మాతని ద్వారమంద యే 

ధారుణి: బండు నెవ్ష( డలశేధారుణి యాతని బావుపసందయా. 

సారము వేనిచేఎ సతశ+హార మురంబున చేయ? సల్కి యా 

హో! రమవీక్షుణోరి కొల $ నప్వుదెనిమ్నుండునున్నతుండగున్ . 

గ| పుశరిడంచ బోద్దనమ్, ఇ ఇతి (శయ ముద్దిశ్య! 664 

వ. మణి యు నదియె! టి విను మని యచ్దేవిన యుద్లేశించి. 

వృ॥1వాంతు ర్మ ఏందుజ నాక ధనార్థ నునఘా౯ గంతుః సర స్రీశతమ్ 

రంతు గంతువిహింసనై స్పపాజనై. స్పంతువ్యతో వంచన 

వకు క్ల నుయు క్రమేవ వచనం ప కు రి తం చఛాదనమ్ 

నిత్యం “నృత్వని ముందిెచేషు కవులే! క క్యత్యం తవైె తన తమ్! 

మాల్ 

అ. ధనార్థంజధనముకొ సరమై, అవఘాక్ష్ =నిర్లోషులై న, బంధు బాకా = 

చుట్ట యులను, 'వాంతంఃఆపడ (గొల్లు వానియొక్క యు, సర  శ్రషశతం= సూటుపర 

క్రీ)లనకా, గంతు; = పాందువానియొక్క_యు; జంతువివాంస'కె $= జీ విహింస 

చేయునట్టి, జె నె స్పవా=జనులతోంహాడ, రంతుః8 = క్రీడించువానియొక్క_యు; 

పంచనై $= మోసములచేత, సంతుష్యులేః = సంతోవపడునానియొక_యు, 

ఆయు కం=యు క్తముకాన్సి వచనం= మాటను తీక్ష మేవ=తోడశే, వక్తూః= 

చెప్పెడువానియొక్క_యు; మితేం=కిొ నైన, కీదనం= =అఆన్న్ర మును, ప కశ్చ 

సండువానియొక యు, మందిరేషు= ఇండ్లలో, హేకమలే=ఓలక్షి ! నిత్యం= 

ఎప్పుడును, నృత్యని = ఆడుకొనుచున్నా వు. త్రవ=నీయొకా ఏతత్ =ఈ, 

మతం =అఫీ పాయము, క్యత్యం= ఎక్కడిది? 

"తా. ఓల శ్రీ దేవీ! నీవు లోకములో ఛనముకో సరమై యెంతోయోన్యు శై లెన 

'చుట్టమలనుహూడంెడంగొట్టుటయ,, ఎందబజుపర శ్రీరలా నంజెడంగొట్టుటయు, 



సటిప్పణాం ధ పద్య టీశాతాత్స క్వేతిహా హోననపహితముూ. ర్2ిత్ర 

 జీవహీంసకులతోం గూడుకొనుటయ్సు మోసగాండతోం జేరుకొనుటయు,. 
ఎప్పుడు చెడుమాటలాడుటయు, ఇతరులకుంాక తన పొట్టకే వండుకొనుటయు. 
ఇ ట్లయు _క్షకార్యములే చేయువారలయిండ్ల లో? గూడ 'ఆడుకొనుయం డెదవు.. 
నీకిటి నడవడిక యెక్క_డినుండి వచ్చినదో ? తెలియదు. 

ఆ, బంధుహింసకులయు స్ట జంతుఘూతకులయుం 

టరనధూూ స్థరుల నశేబద్ధపరుల 

వంచకులయుం దమేే 4 పాచకులయు నిండ 
ae) 

నృత్య మో క ఛీష్టశేకృత్య మోక వి 

' అన్వచ్చ. .---వముజతీయు.__ 

ల్లి వృ॥ యేపా మన్యకళ్నత దర్శనకళా వ్యుత్చ తిళూన్వే దృశ 
మూఢం హృచ్చపరా ర్రిచింతనవిభా మిథ్యాన భిజ్ఞం ముఖమ్. 

అ పజ్ఞాతేష పళూకా బుభుతుత శిశూూ నభోదకై స్వామ్యుత 
| అనా _స్తేపొౌం లక్ష్మీ ! గ్భృహోకా ద్భశా భవనరిన్నా వేహ నావేతు చే॥ 

అ. యేసాం=ఎపియొక్చు_, దృకౌ=కన్నులు, అన్యకళ త-దర్శనకళా-. 
వ్యుత్స త్తి తిభూ న్యే= పర'చారలను- -చూచుటగెడికార్యమునందు- తః కి హీనము'లై 

నవో; వాచ్చ=హృదయముకూడ; పరా రి-చింతేనవిథ = ఇత రులకస్ట్రములను. 

ఆలోచించు కార్యమందు , మూథం= తెలివి లేనిదియో; * ముఖం= మొగము మి 

థ్యా-అనఫ్ప్ష్ట = అబద్ధ మును- తెలియని దెయో అ పజ్ఞాతే పకూక్ = 'తెలియంబడని 

గోవులను, మెభుకితశకూకా = ఆంక లిగొన్న బిడ్డలను, అభో9ద కై ర =మబ్బు 

నీళ్ళతో, తామ్యతః = అణ(చుచున్న, 'తేషాంగ్భహోర్ = వారియిండ్లను, 

హేలత్వీ!=ఓలకీ దేవీ! ఇవా=ఇక్ళ_డ, భవసరిత్ _చావా= సంసారమచెడియే - 

టికి_ఓ కివంటి డెన, దృశా=నీచూపుతో, న+అవేక్షనే=చూడవు ? 

తా. ఓలత్షే దేవీ! నీ వాపరదారలను జూడెనం గోరనిచూఫులును పరుల 
కష్టములను శెలిసికో లేనిమనసును, అబద్ధమాడనినోరును, పశువులకై న శిశువుల. 

కున న పెట్టలేని లేమిడియును గలవారి యొక్క వాననీళ్ళకును జెడిపోయెడి : 

యిండ్లను కంథ్రనెనం జూడ వేమి? 
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ఆ. పరకళతచింత $ పరదుఃఖ చింతయు. 

గల్ల సుంత తేక శ కలిమి వేక 

పసుల నిసులతోన శ పవీసవాన గలముండ్ల ౬ 

జూడవేల ౨ పోలం శే జూడు లక్ష్మీ! 

విషాావనుః.___వి జ్యావసువ్దు. ee 

సఖే ! | మానసఖేదజననీ తవేయం వాణీ యతః; ఏతాదుళ్ళీ లే 

షువ్భశ్యమానా; సాధుజనానుపయు క్లాః సంప దాభాసాః, 

(పత్ఫుత మృత్యుత రణ కారణభువనజననీకృపాక టాశువై ధుర్య 
నిబంధనాఏవ ఉ కృంపి గుణహోనే రుదధిమహితృ వె చై ముఖ్య 

నిబంధనత్వ ముచిక కైన నముచిద్విపా॥ 667. 

వ. సఖా ! నీపలుకిది నానునఖేదము పలు కె యగుచున్నది. ఈ 

కుసంపద లాకుకీలురయందు( గన(బడునపియెనను, సజ్జనుల 

కనుపయు కృములె యను; కావున నవి వివారింప సంసార 
ము తరింపం గారణంబులగు నాలఖ్మీకటాత్షంబులు కలుగమి 

యెఫలనుగా కలిగించునవి యశ. వది యుచితజ్ఞుం డై న నము 

చిఘ్నునిచే నాసుకీలాడి నుఫణజాతంబులు దోకీ వీ భూతంబు 

లగుటకు లత్నీకటాకు వై ముఖ్బమె ముఖ్య కారణంబుగం (బ 
ఖా్యాపింపంబడియె. 

——_—_ «| 

ఇ. నయుచిఘ్న్చు డు = ఇం దుండు---ఇతండయ ఐరాగకేముె పచ్చు చుండ 

'దుర్వాసుండ్ 'కావాకండు 'తెచ్చియిచ్చిన పువ్వమాలిక తనకిచ్చినందునం చా 

:_చశాచనగ జేం దముగండస్థలముమో:ద పెట్టివేయంగ్కా అది దాని. దనతొండ 
మవదిన్ విచ్చిపుచ్చె; చండకోప నుండెనయాముని చానిలని లక్షీపవంటై న 

.. ఫుదయిట్టువేనినరటున సీషాలించులోక. ంబుఅందు లక్షీ నివసింపకోండుంగాకని 

- జసీించె. అపుడు లత్వీ దై ఆవిర్భవింపక్తి, యజ్ఞ్ఞాదులు సంభ: వింపకయొ, (బహ్మది దేవ 

ఈ 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స ర్యేతిహాససహి తము. ల్బెల్త్ 

తేలు వావిర్భాగములు దొరకమికిం జింతించి సంస్తుతించిన, సంతనించినయాలు 

కే మజల సకలలోకహీతనుకొజకు( (బాదుర్భవించి యా బేవేం[ దునిచేతను 

(బశంసింపంబడినయామె.---- ఇదె విష్ణుపురాణో క్షము. 

న్లో॥సదోో వై గుణ్య మాయాంతి 
ళా 9) షా ° 

లీలాద్యా స్ట లాగురా; 

పరా జుఖీ జగ దా,తి 
ల థి 

యస్య త్వం విష్ణువల్ల భే! 668: 

అ. హీ విష్థువల్ల బే ! ఓమహో విష్ణువునకు (వీయమైనదానా ? హేజగద్దా 

(తి ! ఓలోకమాతా ! త్వం=నీవు, యస్య = ఎవనికి, పరాజ్బుఖీ= అఖిముఖురా. 

లుకాకపోతివేో; తస్ఫ=వానియొక -, శీలా ద్యాః ='సౌశీల్యయ మొదలైన, సక 

లాః=సమ స్తమెన, గుకాః= గుణ ములు, సద్యః= అప్పుడే, వైగుణ్యం=విరుద్ధ గుణ 

త్యమును, ఆయాంతి =పోందుచున్న వి. 

తా. ఓలోకమాతా ! ఓమహాలత్మీ ! నీవెపరివిషయ ములో మొగము తిప్పీ 

కొందువో; వారిసకలసద్దుణములును అప్పుడె విఫలములై పోవును గదా? 

క. నీలము లోనగు నుగుణము 

లోలిం గొజ గాదు గాదె ౨ $ యోలత్నీ ! కారా 

లోలాశీ. ! లో కావన 

లోలుప ! వానికి నెవని ఏిలోకింప విలన్. 

వో[సంప తిః కింపచానానాం 
cn ద 

నంపాపా కాపభేన యా 

నర కానుభ వద ర్కా 

8 క్నపాప న సా లత  పాఫలమ్॥ 669 

3 యాసంప తి8=ఏసంపద, కింపచా నానాం=అల్పులక, కాపథేన=ఆక 

మమార్షము చేత సం(పాపా=పొందంబడిన దో; నరకానుభప-జదర్కా. = నర 
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వ. ఫలము గాంగల, సా=ఆసంపవ, లక్మ్యూః=ల క్షీ దేవియొక్క, 

కృపాఫఐం=కృపకు ఫలము, న=కాదు. 

తా. ఆల్బులు ఆ కమమార్షమున సంపాదించుసంపద నరకానుభవమునే 

కలుగుఫుము గాని, లత్రీకటాక్షఫబము “కా చేరదు. 

క. చలచితులసంపతులు 
0 —0 

చెలలసం గడి కాపథంబు+వే నయి న్ని 

- చలం నరకోదర్క_ ౦బు లె ' 

సలలితలక్షీ  పసాదీసఫలత  లేమిన్ 

తథాంహి -__అది సరె. 

వృ॥ సనం మన్యశత యా తృణీకృతబు థా ధేషు దు రెధసః 

సేర్భ్యా స్తామనపుణ్య లేశవిలసత్సంపల్ల వాః పల్లవాః 

సంచాసనూ నపపహాయ పంచవదినై రాకల్ప 'నుల్పా ఇమే 

భోత్సుం తే బత! యాత నాబహువిధాఃశార్తాంతగ రాంత చే 

అ. తౌమస-_పుణ్యలేశ _ విలసత్ _ సంపత్ లవాః జతే మోగుణసంబంధి మైనం 

అణుమా(కపుణ్యము చెత_(ప కాళించెడు-అణుమాత సంపద గలవారై, ధన్యంమ 

న్యతయా = తేరు తాము ధన్యులలా నెన్నుకొనుట చ్చే తృణీకృతబు ధాః =తృ 
ముగా జేయంబకినె పెద్దలు గలవారును, దుశ్తే ర్మేధసః=దుర్చుద్ధి కలవారును, 

ధన్మే షు=ధర కార్య: సులల, సేర్ట్యాః= ఈర్ష్య కలవారునై న్య చు ఈ, ఆ 

ల్నాః=నీచులగు, పల్ల వాః=విటులు, పంచపదినైః = అయి దాటుదినములతో, 
పంచానూక =పంచ్య పాణాలనుక్, అపహాయ=విడిచి, కా రాంతీ-గ రాంత రే= 

యమ సంబంధిమైన-పల్ల మునడుమ, బహువిధాః=అ నేకవిధములై న, యాతే నా; 

=తీ వవేదనలను, ఆక ల్పం=క ల్వాంతేమువటకు, భోత్ష్యం లే= అనుభ వింపంగలరు. 

బత! ! =ఆమ్యో ! 

“ఈ తమోగుణయ గలిగియు, అణుమ్మాతముపు పుణ్యయచేక కొంతే సంపత్తు 
“కోలిగయు తమును' కృ తార్ధ్థలనుగా "నెంచుకొన్సి పెద్దలను లక్ష్యము చేయక దు 
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ర్చుద్ధితో సీచులై ధర్మదూషకులునై (పాణాలువిడిచి చాలాకాలము అనేకవి 

ధకుతై న నరకబాధ లనుభఏింపంగలరు అయ్యో ! 

తే. తము ధన్యుల మని యెన్ని $ ధిర్హ్యవిదులం 
_ దృణముగా సెం్యతు, ధర్మంబుశ+లను గృతేక్ట్యు 

లలమి సంపల్లవులు పల్ప్హ శనులు చరిం(త్రు 

(వాణములు (వలి యాతన 4 ల్పలువి తాల, 

గుమలి కారాంత గ రాంత ఫరమునం గాం్యతు, 

యచ్చ భణితం భవతా తత్ర భనత శ్నీష్షా౯ా లజ్మీ ర్న విందత 
ఇని తదజ్ఞానో పజ్ఞ మవజ్ఞాతు మేవారమ్ యత స్పాభుజనే 

భ్ ౩ ము క్లైశ ర్ట పర్యంతనిరంతేర భగవడ్భ కి కిసంపదం సంప్ర 

దద తే బూరాపా స్తత మోవికారా వారా శీదుహేతురుదారాః 

కటాత్లూ స్పాధునుభాధారాః॥ 671 + 
న. విశిష్ట లగుశీష్టులను సయితము లకీ నమోశీంప దని “యే 

హా మస్యకళ॥ ” మనువృ త్త తము చేత సెది నీచెపి ప్పినదియొ? 

యది నీయజ్ఞానోపజ్ఞు మని తెలి మ(దగినది; లత్నీకటాతుము 
లు సాధుతరనుథాధారలవశె సాధుజనులకు( "వమోవికార 

ములు దొలంగించి నిరంతగనిర్యాణై. శ్వర పర్యంత మైనభగ 

వద్భర్తి క్రి యను సంపత్సేమృద్ధనిం గలిగి చుచుండునప్. 

టి, భణితం = చెప్పినమాట, అజ్ఞాన- ఉఊహ్యాం = = తెలివి లేమికి- ముఖ్యకార 

ఇణమునుగా. 

వ భీ నంభోగారంభబృంభన దకితవ పరీరంభ సంపీష్పమాన 

(పాఢస్తీ చ్రరత్న హోర పశిథిల గుణవద్భంగు రా స్పంపదోఘా 

సాధూసాం మూస సృ భూవ౯ నురపురనిరనీశాందకుంపాలో శే 

భోత్వుం తే మోడుమంతే స్థిరనిరవధికానందథా రాత్మ కంచ॥ 

XA 
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ఆ. సంభోేగ-ఆరంభ-జృంభ త్ - మద'.కితవ-పరీరంభ-సంపీడ్యమాన-పౌఢ: 

త్రీ-రత్నహార- ప్రశిథిల- గుణపక్ -భంగురాః = సంభోగమునకు-ఆరంభ ములో - 

విజృంఖించెడు_ముత్తుతో౧ాడిన -ధూర్తు లయొక్క_-కాంగిలి చేత. నలుపు డెడు - 

(బోడస్తా శ్రీ లయొుక్క_ం రత్నాలసర ములలోనుండి- జాజేప డెడు- (తాడుపలె- (గుణ.. 

మువలె)- తునిథిపోయెడునవిమయైన, సంపత్ ఓ ఫఘాః=సంపవలసమూవాములు, సొ 

థధూనాం=సత్పురు హులకు, మాస భవః =కలుగవు, తే=వారు, లోకే=లోకనుం 

దు, సురప్రుర-నిరనీకార- దీక్షం= స్వర్షలోక మును-నిరసించుటయందు- సమర్థమై 

నదియు, స్థిర -నిరపధిక _ఆనంద ధా రా-ఆత్మ్ కంజస్టి రమై-అత్యంత మైన-ఆనంద ధార 

యే స్వరాపముగాంగలదియు నే న, చమూక్షం= మోక్షమును, ఆం తే= అంతిమకాల 

మందు, భోక్యుం తేహి=అనుభవింపంగలవారు కదా ? 

తా, పతులగాకూలింగనముల చే తునింగిపోయిన (పొభాంగనలహారాలవ లె | 

ఆ స్థీరయలైన సంపదలు లకీ టాక్షములేని పురుషులకు చేరకన్నను ; ఆపురు 

పులు స్వర్షా ద్యానంద ములకం కే మించి ని త్యానంద స్వరూపమైన మోక్ష మును 

తమయంత్యకాలమున అఆందంగలవానేకచా ? 

మాలిని, రతిముఖ పరిరంభాశరంభ జృంభన్య దోద్య 

త్కి త వదృఢతరోరః$ఖేట పాటద్వథూ టీ 
ధుతకుచతటహోకోన్ను కృముక్తాగుణ [శీ 
లతిసురపురు లందర్ ₹వార్య చేక్షుల్ ముముక్షుల్ ॥ 

దండాన్వయము?_ సుర తారంభమందలి కాశిళులయారంభములతో విజృం 

భించెడి మత్తుచేత ేంగుచుండు ధూ ర్దులవృథతరము లై న వక్షోవాటికలచే 

పగులు పాజుచున్న శ్రీగీలయుక్కొ_ యొగురంొట్టంబడెడి అొమ్మలలోని హా 

రాలలోనుండి వీడిపోయిన ముత్యాలడారాలవల. ఆస్థ్రరము లైన. సంపదలను 

స్వర్షములను గూడ మిజినవానై యాహరియందలీభ క్ర యు _గలవ్నారె 

"కమం దాస, క్తి కలవారు అంద నే ఆందరు..' 
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కించ. ___వముజియు____ 

వృ॥ల ష్ టాముపూర? 
సజయతి యదుపచయ తారత మేన 

నరసురపశు[, పజానాం 

పతయ యువి రంతే | జంతవః కే౭ పి! 673 

అ. యత్ -ఊపచయ- తారత మేన = ఏలప్షీకటాక్షముమొక్క_- అభివృద్ధి 

యొక్క_-ఎచ్చుతేక్చు_వచేత, శే౭_పీ=కొన్ని, జంతవః=జంతువులు, నర-సుర- 

పశు-పజానాం = నరులక్రును-సురలకును- పశువులకును- ప్రజలకునుు పతేయకి = 

పతులు, స్యుః=అయిరో; సః=ఆ, లన్నీకటాక్షపూరః లక్షీ కటా క్షయుయొక ్క- 

సంపూర్ణత, జయతి = సర్యోత్క్భాష్టముగా నున్నయది, వాంతే=ఆహో ! 

తా, లక్షీ కటాక్షవిశేవము చేత నేకడా ? కొన్ని (పాణులు నరపతి యగు 

రాజు-గాను, సురపతియగు ఇం దు(డుగానుు పశుపతియగు రు; దుండుగాన్సు 

(పజాపతియగు (బహ్మగాను నెయున్న యది? ఆశ్చర్యము (| 

ఆ, లలీని నిలను వెలయ 1 లత్మీకటాకు ముల్ 

త దభివృద్ది కార శత మ్యుకలన 

నరుల పశంల| పజల శ సురలనాథుఅ యాను 

పిత! వింత జంతు+సంతతియును,. 

కృశళానుః._కృళానునవు. 

ఈ “ కవులాకటాడాతిశ యా విభ వోపచయహేతుః ” ఇతి 

నోపపద్య తే యతి స్తదల్పీయ స్తషమేవ సంపదుత్క_క్ష సంపా 

దకమ్॥ 674 

వ లశ్నీక టామెతిశయ మైశర్యాతిశేయమునకు హేతు వనుట 

రత్రి కాదు; అది సంపదతిశ యమునకు సంపాదక మయిన, 

నల్పీయమే యగును, 

ఏ4 



580 ఏళ పగుణాదర్శము 

_ తథాహి__అది నే? 

వృ॥గజశిబికాతురగాః స్యు 

ర్నరన్య తన్వాన దృశా హరే _స్తన్యా నః 

తద్భూమ్నె భవతి వాహో 

నీరద ఉనూచ హంత ! పథ్నీచ। 675: 

అ. వారేః=విష్ణువుయొక్క_, అన్వ్యాః= నీరా నలక్షీయొక్కు_, తన్వా్యా= 
అల్బమైను దృశా=చూఫుచేత, నరస్య= మనుష్యునికి, గజశిబికాతురగాః= ఏను€ 

గు పల్లకి గుజ్జములు, స్యుః=వానానములైనవి; తత్ భూమ్ని =ఆచూపులయతిళ 

యమందు, నీరదః= మేభుము-పండ్లులేనిదిర న, ఉతాచ= ఎద్దును, పతీచ=పక్నీ 

యును వావాః=వావానము, భవతి=అగుచున్నది. వాంత = ఆశ్చర్యము ! 

తా. లతీ కటాక్షము స్వల్పమైనపుడు ఎవరికిగాని, ఏనుగు డోలి గొజ్జము 
వావానము'ౌ నను, ఆలక్షీ కటాక్షము అత్యధిక మైనప్రుడు వారు మేఘము వావా 
నమైన యిందుండుశాను, వృషభము వావానమైనయీళ్వ రుండుగాను, వాంసః 
పక్షీ వావానమైనబవాగాను అగుదురు; ఆశ్చర్యము 

"తే. సరగ లన్నీకటాత లేశ మున జనులు 
గారు నో వారువముగాం శే గాం[తు దాని 

యతిశయంబున. గాంతు వాశీహనము గాల 

మబ్బు గిబ్బయుం బక్కి యు శీమాట లేల? 

టి. గారు= ఏనుగు, వారుపము= గజము, గిబ్బ=ఎద్దు, పక్క =అంచపక్షి .. 

ఇ. మేభఘవాహనుండు=ఇం[దుండు. ఇతండు అదితికళ్యపుల పుత్రుడు, శచీ. 

'చేవిపెనిమిట్కి జయంతునితేం[డి, స్వర్ల్షలోకమున అమరావతీ రాజధానియందు 

చేవతలకు రాజై అస్ట్రదిక్పాలకులలో తూర్పుదిక్పాలకుండును, ఐరావతము 

ఉచెైశ్ళవము ప జిము నందనము వరుసగా ఏనుగు గుజ్టము ఆయుథము- 

కూదా నవనిమనుగాC గలవా(డు నైనవాండు. 

_ వృమభవా వానుండు=ఈశ్వరుండు. 292 వ వృత్త తమలో శంభును.చూడు.. 



సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీకా తాత్ప క్యేతివాససహితము. ర్శీ1 

వాంసవావానుండు= (బవ. ఇతడు. |శ్రీమాన్నా రాయణుని నాఫికములమం 

దు జన్మించి (త్రిమార్తులలో నొక్క డె జగత్న షికి తినంహోరమాలలో సృ ~~ చ డాడ్ స! 

స్టిక ర్తయు, సరస్వతీదేవికి సెనిమిటియు, తనమానసపు పు 

రసాది నవ్యబహూలకును సనక సనందన నారదాది పరము ఎజ్ఞానసంపన్నలకోను తం 

(డియునై మచేయు తనభఛాయనుండి కగ్గమ పజాపతిని తనభూమధ్యము నుండి 
అర్గనారీశ్వరులేడైనరుదునికొబుట్ణిరచి సళ్యలోకాధిపతి మైన టైచతు రఖ 

ఇ_ శ అబే 

తున మరీశ్య[త్యంగి 

పిశ్వావనుః____విశ్వావసువు.___ 

న$ విహస్య, ఈదృశీ ముత్కర్షపిశునా మంవిందాలయాయా 
నిందా మభినంచామి ॥ 676 

వ. వివాసించి, యిట్లివి శప సూచకమైన నీరజనిలయ నిందావాచ 

కమును నయిలే మభినందించుచున్నాను. 

వు॥కిం దరదాయకధినోపచ య, పమ సోః కిం దర్భ సచయ్యు పమ క్త 
కందర్పసాయకహ లె; శీకివె ర హేతి 

సంతఃపురందరనుతిం త్వరనిందనాఖి 

రంతఃపురం తదవనా వనుచింత యంతి॥ 677 

అ. సంతః= సత్పురుషులు) దర్పదాయక-ధన-జపచయ-(పమ త్మైః=గర్వము 

నిచు నట్టి - (దవ్యముయొక హ-- అభివృద్ధి చత -మదించినవారును) కందర్నసాయ 

క-వాతేః=మన్న థచాణముల చే-కొట్టంబడినవారు వై నృ త్నితిెః=రాజులవేత, 

ఇవాతు= ఈలోకములోనో, కిం=ఏమి[పయోజనము? ఇతి=అన్సి తదవనౌ=వార 

భూ+మియందు, పురందరనుతేం=జేవేందునిచే వినుతింపంబడ్న) అరవిందనా భః 

అంతఃప్రురం=పద్మ నాభుని-ఆంతే పుర న్రీయైన మహాలక్షీని, ఆనుచింకేయంతి= 

ధ్యానము చేయుచున్న వారు. 

తౌ. ధనదర్చితులె మన నృథబాణవాతు లె న యీలోకపు రాజులబేలన మన 

శీమి ఫలము కలదు ? అయామూాంయలోకములకు నధిపతిమైమొన డేవేందునిచే 



ర్కి2 విశ గగుణాదర్శమం 

త నే పాగడంబడుచుం జెడి యీామహాలక్ష్మీ నే సకలసత్పురుషులును పొగడు 

చున్నవారు. 

నే. దర్పజనక ధనకత కంగీదర్పవశత 
కలిగి చెబరేంసణేండుల 4 గనక, ఘనులు 

జనర నరవింద నాభునంశత పురము నె 

సంతతమును జితింతురు 1 సంతరింప. 

గ॥ పున రనుధ్యాయ సాంజలిబంధమ్ జీవీ ముద్దిశ్య! 678 

వ. ముజుల ననుధ్యానించి యంజలియు బంధించి యద్దేవిన యు 

'ద్రేశించి. 

వృ[మాత స్తే సే నముధు సూదన పణయిని (ప్రాతి స్పరోజచ్భటా. 

ముస్త్రీముప్టివిచక్షుణే శుభే దృషపీ నవస్కు_ ర ర హా 

అప్లాభిః కం దృష్టా భిశ్చ తిస్ఫృభి ర్ట రుషా సృహ శేణవా 

జీవా ద్వాదశే ఫశ్చా యద్విషయతా మేవార్థయం తేతణమ్॥ 

అ, హీమధుసూదన (ప్రణయిని=ఓవిప్లువల్ల భా! = హామాతఃఎపీతల్లీ!అహైఖిః= 

ఎనిమిదియు, తి సృఖిః=మూండున్కు సవా(సేణవా=వేయును;) ద్వాదశభిశ్చ = 

పండెండునై న, దృష్టి భిళశ్చ=కన్నులతోనుు జుహ్రైః=కూడుకొన్న, దేవాః = 

'చీపతలు, యద్విషయ తాం ఏపజ ఎపరికన్ను లకు తెమువిషయముణా చే) త్షణంజ 

మణ కాలమైన, అర్థయం తే = (పార్టించుచున్నారో; లే= అట్టినీయిక్క_, (పా 

తస్పరోజ_ఇ చృృటా- ఘుష్టీముస్టి- విఇక్ష కో = ఊదయకాలమందలి తౌమరలయొ 

క్రు_-సమావాముతో- 'ముస్టిపోట్లయుద్ధముందుసమర్థములై , శుభగు ణే=మం 

«ళ్ కరములగు గుణములు "కలనై న, దృ క్షీ = కన్నులనే, నమస్కు_ర్య తృ్యూజనము 

సదరం 

_ ఓళల్లీ ! ఒవిష్ణువల్లభా ! ఆయెనమిదికన్నులచకు రుఖుండును, ఆమాం 

డుకన్యుల విరా పాక్షణండును) ఆ వేయికన్నుల యిం(దుండును, ఆపం(డెండు 

సన్నుల పుాఖుండును ఏయదనుకన్నులకు తనమును విషయమునుగా ధారి ంచు 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకాతాత్ప ర్వేతిహాససహితను-. రఫీకి 

క్రానుచున్నారో; ఆట్ నీళు భకరము .లెన ఆమరకన్నలను సమస్క_.రించుకొను 

చున్నారము. 

వీ తలీ ! సుర నీ మీీతలీ | జనారన 
౧౧ ut వ వ / 0౧ అ 

(పణయిని నళుభ (పదనుడ్భష్థు 

(పాత స్పరోజూత శీజాత్త ద్యుతీతతీ 

క లెవాక్న'తా,_౦తినంగక లితతువీ. ఖల ప 
మూండెనిమిడిపడి *+ తోడ చఇెండును వేయి 

దృష్టుల దృష్టించుశ దేవత లును 

విషయులుగా నభిీలమీత నుయ్యెను నొయ్య 
ల్ని —_ 

దుగడ్భఫ్థి యయ్యును శ నాగిని నయ్యి 

తే. దదియ మానమస్క్యృతికిని శ గదియవచ్చి 
చేయుసక్కృతికిని బరిశేష్కృతికి స్తుతికి 
విషయ ముగులాక యగుచోగ 4 వెతయ తేక 

యనుచు చెద? గోరికొనెద మే + మనుదినంబు. 

టి. ఒయ్యక౯ = మెల్ల లగా) దుగదృప్టి=జంటచూఫు, ఒగిని= వరుసగా, ఆగు 

భోక=ఎసంతోషము అగును. 

గ॥ ఇత్యన్యతో వీక్ష్యు సామోదమ్! 680 

వ. అనీ మజొక్క_[ పక్క నిరీకీ ంచి సామోడ స్వాంతంబుగ. 

అందు గరుత దర్ల నమ్. 
తా లీక్? 

ఇ. గరుత్య ంతు6 డు--ఈయన- వేదస్వరూపముతో విష్ణుపరిమస్ట ణద్వితీయు6 

= ఆమవహావిస్లువునశే వానాను ధ్వజములువై యున్నయా యన. ఆయనయే 

యూ(శీరంగ కే తమున ధ్వజ స్తంభ సమీపమం దు విఖీపణు లరొరూధ్యనండీ 

'తెచ్చియుంచిన తిరుపగూడతోడి (శ్రీరంగనాయకులను వై కంఠమున కే కొని 

పోవుటక వచ్చినది లెలిసి యా శ్రీరంగ నాయకుల యనుమతినసే మజల నిటు 



ర్త్రిక్వ విశ్వగుణాదర్శము 

నటు కదలమెనలకుండునట్లు ఇక్క్ళ_డిద్వారపాలకులేత కరచరణ ములందు 

శృంఖలాబద్ధు లె యిష్పుడును కనంబకడుచున్నయాయన- (చూడు 81 పుట.) 

వృ॥ఉగరిపు న్నిగహాద విగవా దివౌక 

శ్చ కవృత శ(క్ర్షోనుదవి కను నివాంతా 
వూదరన మూాదరస మేత ఇహా పూర్ణం 

(పట్నీపతి పహీపతి రకీయుగలం మే. 681 

అ. ఉగరిపు-న్నిగవాద- వి గనా-దివౌకశ్చ క-వృతశక- మదవి,[కమ-నివాం 

తా=భయంకరు లైన శ తువుబకు-తిరస్కార మునిచు వ్రనట్టి-యుద్ధ ముగ ల- దేవతల 

'సమూవాముతో-చుట్టంబడిన దే వేంద్రునియొక్క_- గర్భమును పర్మాకమమునుక్- 

పడయణొట్టు వాయను, ఆదరస మేత: = పేమాతిశయ ముతో. గూడినవాండునై ని 
పక్షీపతిః =పక్షిరాజై న గరుత్మంతుండు, ఇహ=ఇకృ_డ, -పే=నాయొక్క, ఆ 

శ్మీయుగలం=కంటిజంటనుగూర్చి, పూర్జిం=సంపూర్ణ్మ మెన, మోదరసం= సంతో 

పషరసమును, (పక్షీపతి=ీంపుచున్నాయడు, (ఇందువద నావృ త్తము.) 

తా. శత్రువులను న్మిగహించుట కె దేవకలతోడం గూడియుండు దేవేందు 

నిగాడ అతిక్రమించి అమృతమును దెచ్చిన యాగరుత్శంతు డత్యంత సంతో 

షముతో మనకన్ను లకును సంతోవచదాయకుం డగుచున్న వాండు. 

క, దరదరభటపటల పురం 

దరదరకగరకరరువహూండు శే ధరధరనాథో 
ద్ధరణరణోడ్డ మరువరు 

ద్గరుద్దరుత్మ ౦తుండు గనం $ గనుపండు గిడెన్, 

. అ. దరత్ _అర_భటపటల-ప్రురందరదర_కరకరరుహుండు = అతిశయించు 

చున్న-వేగము గల-వీరభ టులసమావాముతోోడి _దేవేందునికి భయ మును- చేయు 

నట్టిగోళ్లు గలవాడును ధరక =భూమియందుు ధరనాథ- ఉద్ధరణ- రణ-ఊడ్డ 

మరు- మరుత్. గరుత్ - గరుత్య ంతుయడు = పర్వత రాజును- ఉద్ధరించ చుటకై _-యుద్ధ 



అద డి కింద జ ఉర సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స ర్యేతిహోససహిత ము. ర్కిక్ 

మందు-డనురుచాద్య మును మించిన-గాలి తోడి _ టెిక్కు_లుగల.౫ రుడు క 

"నక =చూడలగా, కనుపండుగు=కంటి వేడుకను, ఇడె౯్=ఇచ్చెను. 

ర్ ఫ్ర *ౌనుః.___కృళానువు న 

౫॥ కిం వర్ణ యని నువర్ణ మము మతి కాంత మర్యావమ్॥ 632 

వ. నముర్యాదడ నే మించుచున్న యీాసుపసు వర్టించుచున్నాం 

వేమ? 

త భాహి.__అశుకచా P 
Cn 

వృ॥అధిగత ని మూాం౦గో౭_పి 

ద్విజరాజో 2_పచ్యుతేం దధానోజ_ పి 

నిజగార కథంకారం 
al ed 7 ని గంకం భిల్ల పల్లీ కాం గరుడః! రకికి 

అ. అధిగత-నిగ మ-అంగోపి = పొందంబకెన-చేనములే స్వరాపముగా ల ల- 

ఆపయసములు కలవాండయ్యును; ద్విజరాజోసి=చాహ్మణులలోను-పములలోను 

[ేస్టుండయ్యును; అచ్యుకం=విష్టువును-మామిడిని, దథానోపి=ధరించువాండ 

య్యును; గరుడః= గ రుత్మ్మంతుండు, భిల్ల పల్లి కాం=బోయప లైను, కథంకారం= 

ఎట్లు, నిశ్ళంకం=జంకు లేక, నిజ-గార =భ కంచెను? 

తా. ఈగరుత్మంతుండు “స సుపర్టోసగరుత్యాక- (తిప్ప త్తే శిదోగాయ[తమ్” 

అని తనసకలాసయవములును వేద యలుగాను, , తాను _వావ్మాణ_ కేస్టుడుగాను 

భువి ఛభగవానునిక సదా వహించువాడుగాను నుండియు; జంులేక తౌ నా 

 చోయపళ్లె చెట్లు ఛవ్షీంచువా. డయ్యెను? 

ఆ. అచ్చుతాొశ్రితుండు $ నధిగత(శుకికుండు 

వి శుతుం డితండు శే ద్విజనరుండు 

పూర్ణ తరత నూసనుశేవర్ష నుపర్లు డా 

బో నుపల్లె ఏీనిశబోన' మాయె. 
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వి ఖ్వావసుః___పి్శ్యావసువు..__ 

గ్య పతీ. రాజస్య భిల్ల ప ల్రనిగర ణే సాధుజనాను(గహో నాధుజన' 

ని గహసామర్థ ఫం సదసద్వి వేచనవాతుర్యంచ విజృంభితం 

తత్క థం భూపణమేవ దూపయతి భవాన్ ॥ 654. 

వ. పశ్నీపుంగవుం. డాబోయపలియ (మింగెకువిషయమున సాధు. 

జనుల నన్నుగహించుటయందును, అసాధుజనుల న్నిగ 

పిాించుటయందును సామ్య కము, ఇది స తేది యస త్రేను 

వివెచనమునందు( జాతుర్యమును విజృంభిం పంబడిన యది ఫ్. 

అది యెట్లు దూపణమే యగును ? నీవు దాని భూమించు 

చునే యున్నావు. 

శృణు, -__వినుము.__- 

వృ॥గరుడోగిరళా కమపి కిల్చిహావలమ్ 

ఖలభిబజాత ముషితం తదంత శే 

నిరజీగల న్ని జగలా దిలానురమ్ 

భవతః (పపన్నమిన పన్న గశ యః! 685 

అ. గరుడః =గరుత్త్యంతుండు, కిలి ఏపౌవిలం=పాపముల చేత చుట్టంబడినట్టిా 

క మపీ=జఒకా నెక అవాచ్యమైన ఖలఖిల్లజాతం=దు స్టులగు బోయల సమూవా+ 

మును, గిరక్ =|మింగుచు, తదంతరే= వారినడువు, ఊషితేం=క లియంబడియున్న ౫ 

ఇలా సురం=బావ్యాణుని, నిజగళాత్ =తేనగొంతునుండి, పన్న గశయః = శేవశా. 

యిరై'న విష్ణువు, (పపన్నం=(పప త్తినిష్టుని, భవతః=సంసారమునుండివలె, నిర 

జీగలళ్ =వెడలించెను. న 

తా. ఈగరుత్యంతుండు మహాపాపు లై నఫుళిందులనెడి బోయలనందఅనుక్ 

[మింగి వారిలో కలినికొనియున్న యొకబాహ్మణుని తనకంఠములోనుండిి (శ్రీ 

మహావి ఫ్థువు తనకు శరకాగతుం డై నవానిని సంపసారములోనుండివలె వెడల 

చేసాను. 
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తే, గరుడు డఘముల విభఘటించి $ పరిఢవిల్లు 

భిల్ల నికరము (మింగి, లోగడిల్ల వడ, క్ర 

ఛాత జని నుద్దరించె ౫శీభాంతెరమున 

నుండి హరి (శితు సంసృతోనుండిపో తె, 

గ॥ హంత ! శ్థకుంతపుకందర స్యాస్వ స్వచ్చందవి హారావస రే వ్యపి. 
అభ౦గుర మేవ స్వామి కె ౦క ర్వమ్। 686: 

న. ఆహా ! యీవిహగెందునకు స్వేచ్చావిపోరసమయములం.. 
దును సాష్టమి కై ౦కర్య మభ ౦గుర కార్య మే. 

యతః.___వలనిన.____ 

వృ॥స్వ జ్యేష్ట వేర్యహర్యా శితరథఘృణిమున, ండలస్థాచ్యుతాప్యం. 

సస్తార్లం పకువాతోద్లత ధర ణిరజశ్ళన్న మేత జ్ఞ వేన 
కలోల రులలడ్నః | పచలజలనిభః మో ఘూర దర ౬. 

eee ర దతం శర 
G దా 

అ. అండజేంద్రః=పథ్షీరాజైన గరుత్తంతుండు, పక్షవాత-ఉజద్దత-ధరణి. 

రజః-ఛన్నం =ెజక్కల-ాలి చేత-_లేచిన-నీలదు న్యు చేత .కమ్యంబడినదియు, స్వ 

జ్యేప్ట-(కేర్య-వారి - ఆ(శిలేరథ-మృణిమత్. - మండలస్థ-అచ్యుత-ఆప్యం=తేన 

అన్నయైన అనూరునిచేత-(పేరింపందగిన-గుజ్జముల చే- చేర్చబడిన రథముగల- 

నూర్యునియొక్క-మండలమం దుండునట్టి, నారాయణునిచే _చేరందగినడదియు. 

నైన, సనార్ణం=మంచిమార్దయును - ఆకాశమును, ఏతజ్ఞావేన= ఈ -గాలిచేగము 

చేత, (పచలజలనిెథేః =కల(క౮బాొబుచున్న సముదముయొక్కు_, జల్ల లడ్భిః= 

చేయుచున్న, కల్లో లెః=గొప్పయలలచేత, కులయక్ = (పకుూళించుచు ఘూ 

గ్లళ్ -అర్హః-ేంఖత్ -డిండీరఖండచ్చల-కుసుమకు జై 1=తి రుగ లాడుచున్న -నీటి' 

లోనుండి-రేగుచున్న - నురుగుగడ్డలనెడి నెపముగల-పూల గుముల చేత, మండ. 

యతి =అలంకరించు చున్న వా(డు. 
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తా. ఈగరుత ,ంతుండు తనెఅిక్కు_లగాలికి టయ నేలదుషు కముకొని 
- ss pee 

యున్నదని ఆసన్తాగ్గమనెడి యాకాశ మును ఆాగాలివేగయునం గలకంచాణు 

“నమ, దప్రులల్లోలములతో (పతోాలళించ్చి పెక టయ నురుగుగడ్డ లేత పూల 

గుత్తుల చెవలె అలంకరంచినవా6 డాయొను. 

మె. అరుణ, -వేరిత వాజి రాజికథ సూశర్య[ పాంత పం బాంతరం 
రిం | అ ఇల్ల విరవై భాసిలుశౌరిదారిస్వగరుశ క్వే పఛ్భానముద్దచ్చదు 

ద్గురవాతోజ్జిత భా రిభూరజము నుశేద్దూ తాబ్జీనిళ్ణాతపు 

పష్క_రరంగత్ప ప్రభు భంగనంఘములం (బశతాళించి డిండీరఖం 

డలసత్నువ వెడి డే న్. లసత్సువ్ప గుళుచ్చముల్నెజు వె ౯ శ దార్థ్యం వేక్షుకొవడి 

వున రభి ధాగ్గియన్ ._ మజ స్కరించుచు..._ 

~ గా ఆర a నవృ॥[యవన్వీ మో భ్రెర్యర యాంకిలపులక భృ తాంభఛావ తాందైవతానాం 
జ్ లన యూ | 0 సేవానమర కా లే గిరిశ ఫణిగణాద్భిభఛ్య తా మభ్య తానీత్ 

సో౭_ యం గాంగ య పృథ్వి వరవర శిఖరచ్చాయస చ్భాయ కాయః 

భిందకబృందంరిపూణాంకలయతుకు శ లంఛాందసో నశ్ళకుంతేః॥ 

అ. 'నేవా-సమ్హా కాలే-భగద ల్సేవయందు-ఇరుకుపాటుతోడి కాలములో, 

ఊచు, పులకభ్ళ తాం=గగ్దురు పాట్లు పొందినవారై, భావ తాం=-పరుగిశుచూ 

న్న, దైవకానాం=దేవకే లకు, యవ్వీకూ = ఏగరుత్మ్యంతుని దర్భశము, థెర్యగ 

మేం = ఛిరత్ససంరక్షణయును, అభ్య తానీత్కాల = చే నెనళోకదా? సః=హ్క 

గాఅఆయం= ఈ, ఛాందసః= వేదమయుం డై, -గాం గేయపృథ్వధర-పరశిఖరచ్చాయ- 

"సభా ఎయి-కాయః =బంగారుపర్వతే ముయొక్క_- మేలైన శిఖుురాలఛళాయ కలదె- 

మంచికాంతులు కలదై న-శరీరయు కలవాండైన్క శకుంత; =పక్షీ స్వరూవుండగు 

గుత్త ంతు(డు, రిపూణాం=శ (తువులయొక్క, బృంద౦=సమూవామున్సు శం 

ఎనక =ఫివ్న పఅిచుచు నః=మాకు, కుశలం ేమయును, కలయకతు=కలుగ6 

తోయం గా క! 
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తౌ. ఈగరుత్త ంతు6 డాభగవంతుని నేవించుటకే వచ్చి, తమతోంగూడ 

నుండు నీశ్వరునిళరీరములో భూషణము లై యుండు వాసుకి మొద లై న సర్ప 

రాజులం జూచి భయపడుచు పడంకుచు, పరుగిడుచుండు దేవతలకు భెర్యము 

గలుగ ంజేయుచున్వు శత్రువులను పడంగొట్టుచును; -షురువువతె బంగారుశరీర 

ముతో, చేద స్వరాపముతోను మమ్ము సంరక్షించు చుండుంగాక | 

మ. తనపీక్షుకి- ధృతిరకు సేయు దితిడాశత స్పర్థి సేవార్థి బే 

వనికాయంబునకుకా దదంతిరవారశ వ్యాళావళీఖీతినూ 

డనిం బాడ౯ా గని తోడ నేతం డత లేడత్యష్టాప చాభుండు చా 

నొనరించు౯ మదరాతిఘాకి గరుడుంశేడున్ని దభ(దంబాొగిన్ .. 

వం. ఏయతంయడ ఆరాకసవిరోధి యైన విష్ణువుయొక్క_ సేవన న పేవ్షీంచెడి 

చేవతలకు వారలలోపల నీశ్వరునిభావణమయ లైన సర్పసమావాములభ యము 

చేత పాశిపోలం జాచి, తోన తనకటాక్షమున భెర్యముతోడి రక్షణము చే 

యునో; అతండు మిక్కిలి బంగారమువలె కాంతికలిగినవాండై శ్యత్రుసం 

వేరకుండైన తాను గరుత్మంతుడు వరుసగా అధికమైన క్నేమమును చేయును 

లూక! 

పున స స్పవిస్క యమ్... మతి యచ్చెరునణి. 

వృ1॥న౫రూాప ము వై తి యు క మంగీ 

కృత శాఖోజ_పి 1 నుపో గృ ఉన్నతో=వి 

విన లె కవిే య వహ చితం 

స్థిర మామోగనుధాన నృధోర్విపయాత్ || 689 

ఆ, 5. అంగీకృత.శాభోవి=న్వీకరింపయిడినవియు. _అవయివములుగా6 జేసికో6 

బడినవియునె నాబుక్కు. మొదలై నకళలు - కలవా డ్రైనను సుపర్గ 8=మంచి 

ఆకులు- "అక ్ క_లుగల వాయ, ఉన్న గోపి=పొడవై నవాండయ్యును; నగ_రూ 

'పంజనృతముయొక్క_ - మేరుపర్వత ముయొక్క_- స్వరూపమును, ఉ పెతి=పాం 

యచువ్నాండ్యు యు క్షం=ఇదిసశే? విన _లేక-వి భేయః = ఆ(శితులకు-త ల్లీయమైన 



540. విశ్వగుణాదర్శము 

కునతకు ముఖ్యముగ-అడ గినవాయడేన, ఏవః=ఇతేడు, మధోః=వసంతబుతుూ. 

వుకు_మధు పను రాక్షసునకు, విపమోత్ =విశేవమికమై-శతువై నభగవానుని 

వలన స్థిరం=స్థిరమైన, ఆమోదం=వాసనను-సంతోవమును, అధాత్ =ధరిం 

చను. చ్మితం= ఆశ్చర్యము! ( శ్రేపానపాణిత విరోధాఫాసాలం కారము.) 

తా. బుక్మాఖాదివేదాంగములే అంగములుగానుు తల్లియైన వినతకు విఛే 

యుండు-గాను, మసోోన్న తుండుగాను, మంచి ఆక్కాలు కలిగినివాండుగాను. 

నున్న యీగరుత్మంతుండు కొమ్మలతో మహోన్నతమై ఆశితులకు అణంగిన 

బై యుండు వృక్షమువలె మధురాక్షసునకు శ[తువుగాను వసంతర్తువుకు మిత్ర 

ముగాను,నుండుభగ వంతునిషలనసంతోవమును పరిమళమును చహించుచుం డేను... 

"లే. నగముగతి సుపర్టుండు సముశేన్నతుండు నగుచు 
స్లాఘనంగీకృ తాఖలే శాఖుం డగుచు 

ఏనతవినతుండు నామోచళ+ీమును లభించె 

స్థిరత మధువిపతునె కొని 4 చిత మరయ. 

గక అథ సర్వత; పురీం నిరీక్యు సాంజలిబంధమ్॥ 690 

వ. తర్వాత సర్వత పురి నిరీకీంచి యంజలి బంధించి. 

వృ॥(శీన లభ దానేభ్యః 

(శ్రీరంగతే తనియత వాసిభ్యః 

(తుటితభవ| తా సేభ్యో 

నమోస్తు కృతశిష్యుధీవి కా సేభ్యః॥ 692 

అ గ్రీరంగ మే తనియత వానిభ్యః = (శీరంగదివ్య క్నే[త్రమందు నియత ముగా 

వనీించువారును, (తుటితభవ తా సేభ బోవ త్రుంచివేయంబడన పాపములవలని భ.' 

యముకలవారున్సు కృత శివ్యధీవి కా నేభ్యః=-చేయంబడిన శిష్యులయొక్క జ్ఞా 

చాళతిశయయు కలవార్నునెన, (శ్రీవల్లభ దానేభ్యః=(శీపతిభ కలకు, నమః=మాన 

మస్మాారము అసన్తు=అగులాక. 
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తా. ఈ శ్రీరంగమనెడి దివ్వ కేత్రయన వాసముచేయంచు, సకల దోవదియు 

క్లులె శిష్యులకును జ్ఞాన ప్రదాత లై యుండు డీవైస్తవులకు దండ ప్రకామములు 

“ఊచేయువాండను. 

'క, హరిదాసుల (శీరంగ 

స్థిరవాస్థుల రచితశివ్య ధి భానుల భా 

సురచి త్తవికాసుల ధుతే 

దురిత తాసుల నరంగుదును దునువముంగలిన్ , 

టి, కలిక =దోషమును) తునుమక -(త్రుంచుట కై, ఎరంగుదుక్ = నమ 

"స్క_రీంతును. 

కృళానుః.క శొనున్ర.._ 

శ సఖే! సర్వా నేతత్పురవాస్త్వవ్యా నాన్మ్నథవా న్నమ 

స్కా్షిత్ ॥ 692 

వ, ఈరంగనగరమందు నివసించుకొందణకు న్నీవు నమస్కా_ 

రము కావంపకుము, 

వ్లో॥నిబిడీసగుణస్తో మై 

ర_రిదాసై రలంకృతే 

అట్టళూలాః కతిపయె 

పట్ట గెస్మి ౯ (పతిఫ్టి. ఆాః॥ 698 

అ, నివిడీసగుణస్తోమెః =దట్రము లైన సుగుణములసమూవాము గల్క వారిచా 

చౌ = =భ గపన్ఫ కో కులచచేత, అలంక తే= =అలంకరింపంబడిన, అ స్టీల్ = ఈర పట్ర 

నే =|శీరంగమందు, అట్టకూలాః= =అన్నమునర్లువారు, కతిప యే _ కొండజు, 

(తిష్ట శాః= ప్రతిస్థింపబడియున్న వారు. 

తా. ఈ శ్రీరంగ కే తేమందు గొందజుసుగుణసంపన్ను లుండియు మతే 

శొంద అన్నము వికయించుకొనువారు నున్న వారు. 



త్క్త2 విశ్వగుణాద ర ము 

క్ హరి దాసులు గుణభాసులు 

నిరతము నీపురి. గరంబు $ నివసింతునె, మె 

న, రమేశనివేదిత మో 

గిరమునె తో విలిచికొం [నొశగిని గొంద అహో! 

Xl ఇతి నిరాష్య సవిస్కయమ్! ల 694 

వ. అని నిరూపించి విస్త యము నతిశ యించి. 

వృ॥శ(కాద్యర్గం వావిరఘువారం శ “రిణాఒ2_ స్వాదితం యత్ 

ద త్తం ప్ త్త్మ్గహణచపలాః కే౭_కి విక్రీణకే తల్ 

ఢామ (శీను ద్యది మధుజితా దీయతే సీ స్వయ మేతే 

నోతృప్ప నంటే ధనక ణతృవా తచ్చ వి క్రీణ కే ఆ౭._జ్ఞాః॥ 695 

అ. శారకా=విష్టువు చేత, ఆస్వాదితం= ఆరగింపంబడీన దై, అఘవార౦జఐ స 

ర్వదోపువారమైన, యత్ వావిః=ఏవావిర్భాగమైనయన్న ము, శ _కాద్యర్థం = 

ఇం(చాదులకొొజకు, ద త్తం= ఈయంబడీనవో, తత్ =ఆయన్న మును, విత 

వాణచపలాః=ధనమును సంపాదించుటయంసు చాపల్యగుణముగ ల, శేపి=కాం 

దు, వి క్రీణ లే=వి[కయించుచున్నారు; మధుజి తౌ=విస్లువుచేత, శ్రీమత్ = 

సర్వసంపద్యు కమె, న్వీయం=తన దైన ఛామ=పరమపదము దీయలేయది= 

-ఈయంజడ్నదేని, ఏతే=-ఈ, అజ్ఞాః= అజ్ఞానులు, నోతృష్న ్వం లే =తృ ప్రిపొంద 

గలచారుకారు. తేచ్చ=జఆపరమపద మును, ధనక ణ-త్భ పా = అణుమా[ త మైనధన 

మునందుగూడ-లోభ గుణము చేత, విక్రీణతే = వి కయించుచునే యుందురు 

(ఆఅర్భాప _త్యలంకారముేత అలంకారధ్నని). 

"తౌ. ఈ శ్రీరంగ వే తమందు (శ్రీరంగనాథుని కారాధనము చేసి అనంత 

ర మాయిం(దా ద్యాపరణ దేవత లకు బలిగా అర్చించి సకలదోషపరిహారక మైన 

యన్న మును (దవ్యచాపల్యము చేత ఇక్కాడియజ్ఞు లు అమృుకొందురుగాని, వీరికా 

రంగనాథుండు తానిచ్చెడు ఆపరమపదమును గూడ అఆదవ్యలేశా పేక్షచేతనే 

అమ్మివేసికొందునే కదా? 



నటి ప్పణాంధ్ర పద్య టీకాతాత్చ క్వేతిహాససహిత ము. ర్షతి 

Gl శె”రిసమర్పి తాన్నమునె $ శ కముఖాదుల కర్వణం బిడకా 
చారు తదన్నము బ్లనము $ దాంపణీక మున కమ్తుకొందు కలన. 

వారికె వారిజేతుణుం డశీవారిగ ప్వీయపదంజె యిచి చున్ 

వారక డానినికా విలిచిశవత్తు ౩ వి తకణంబు కెనిటన్ 

ఫై శ్వావసుః.___విశ్వావనువు.___ 

గ| మందమతెే ! మెవంభాణేః॥ 696 

వ, ఓమందమతీ ! ఈ-చందము పలుక వలదు. 

వృ॥కింకిం నజీర్యతి ముకుంద పదారవింద 

దంద్వాభివందనకృ తామిహ దేహభాజామ్ 

అత్యద్భుతపధవి శేవనిపేవకాణా 

మాపాదయేతకి మనర్థ మపథ్యసేవా॥ 697 

అ. ఇవహా=ఇక్కు_డ, ముకుంద-పదారవింద ద్వంద్వ-అపేనసందవవకృ తాం=భ 

గవానునియొక్క_-పాదపద్ధ యుగళ ములక- (ప్రణామములు వైాయువట్టి, చేవా 

ఖాజాం=(పాణులకు, కంకిం-ఏ"మేమి, పాపం=పాపము, నజీర్యతి = జీ5 0 

చదు? అక్యద్భుత-” వధ విశేస-నిపేవకాణాం = అత్యాశ స్పరకయైన- మందు 

ఛేదములను-అనుభ వించువారికి, అపథ్య-సేవా=జపథ్యముకాని పదాక్థ్యములను- 

అనుభ వించుట, అనర్థం = చెడుపును, ఆపాదయేతకిం=కలిగించునా? 

తా. ఈ శీరంగ మందు ఆ శ్రీరంగ నాభుని పాదపద్య ములు 'సేవించువారికి 

మేలై' నయాషధములు తీనికొనువారికి పథ్యము లేవి స్పిననుసూడ చెటుపు గలుగని. 

యట్లు ఏవిధమైన పాపమైనను నశియింపక పోదు. 

ఆ. (శీపత్మశితులకు $ జీర్మింప బె? యేన 

మెది యెదె నం గాని $ విదితమే? య 

పథ్యసేవ యేమి 4 పడంగంజేయదు ? మహౌ 

వధప్ కేపాసేవ శ సలుపువారి. 

టి. ఏనము- ఏనస్సుజ= పాపము, ఏమిపడలంచేయదు= సమివెడుగుపడంచేయదు
. 

చల! కము. 



“544 విశ స్రగుణాద ర్భము 

గ సమంతా త్పురీంనిరీక్ష్యు సశాఘమ్॥ 698 
వ. అంతట నాపురి నిరీవీంచి యత్యంత శ్లొఘాసహీతంబుగ, 

EA రంగా దన్య దనంగా రే 

కంసాశేర్యా స్థలేప్పహోే | 

కిం దృష్టం కినువిశ్నే తం 

స ప్పపాకార వెప్తీతమ్॥ 699 

అ. అనంగాశేః = కివ్రనయుక్క గాని కంసానలేర్వా= విష్ణువు యొక్క_శాన్ని 

-స్థలేహ= క్నేతములలో, రం-గాత్ = (శ్రీరంగమునకం క, అన్యత్ =మశీయొకటి, 

:సప్తపాకార వేస్టితం= ఏడు పాకారములచేత చుట్టంబడినట్టి, నేతం= వేత 

ము కిమసీ= ఏదియైనను, దృష్ట్రంకింజ చూడంబడినదా ? అహో = అశ్చర్యము 

తా. శప మే తములలోలగాని విస్ణు మేత ములలోంగాని ఇట్టు ఏడు పాకార 

'ములుగల మతము మజియొకటి చూచినది లేదు, ఇ దాశ్చర్యము! 

ఒక థీరంగంబునకంశుక౯ా 

గోరంగక౯ా మహి నముతియు నొశకొండును శ్నే(తం 
బారం౫Xను సప్త పా 

'కారంబు హరిది హరునిది 4 కంకే ? మెదియేన్. 

కృ శ నుః.._క్భ శొ సువ్ర_ 

౫॥ వయస్య ! మైవంవ్రూచః ॥ 

వ. నఖా ! ఇటులు పలుకాడకుము ? 

ఫ్రజంబు కేశ్వరవర్ల నమ్. 

. (జంబుకేశ్వరము. ఇదాకా వేరీనది యు త్రరతీర మున (తిశిరపురమన 

'కును=తిరుచ్చినాపల్లికి పడమర పక్క పరమశివుడు అబింగముగ ఆవహించి 

“జంబూవృ క్షృముదస్టర అఖిలాండేశ్యరితో (సడ వర్శునమిచ్చుచున్న జంబులిం 

_పోశ్వోర స్వామి, వశియించియుండు శివక్నే తము.) 
శో 

! 



క. కా వేరీతీరముననె 

శై వశ్నేశంబు కనుము ? $ స ప పాకా 
రావృతే మయినది యదియును 

నీపిమ్టువ[తమునకె శ యెప్పుడు నొరయున్. 
విశాషవసుః, -—విశా(వసువు,._ 

గ్య విహన్య; సత్యం ; జటాధర(పాకార సంనృత సాన ద్వ శ్లేవనై. 

పుణ్యెనై వ రంగసాధర రకం సమర్థసీయమ్! 701 

వ. నవి, నిజము, జటాధర! పొశారసంన వృతం బె నయానగకంబు 

నకు న ప్పశబ్దశేవనై పుణ్యము చేత నే యీకంగముతో సా 
ధర్మము సమర్థసీయ మేయనుచు నిప్తణంబుగను నిరూపించి. 

వృ॥ నందత్క_౦దర్పదర్చతు పణనిపుణదృగ్వహ్న్ సంపన్న ఫాలా 
రుణ్యః ఫణ గగ ణ్య( పక రమయతే యా ఇపణోభూపై రక్షః 

కాంత స్పాంతః పురస్సకా కవలితగర లోరాజకే రాజ కే=_ (కా 

మసం నహ్మోతే జ్యాగె ఏహరతి సచిరం శంకర శృంఖరోచిః॥ 

కిర్ 



546 విశ (గుణాదర్శ్భము 

అ. యఃజ=ఎతండు, నందత్ -కందర్పదర్ప-క్షపణనిఫుణ - దృక్ వహ్ని-సం 

ళా ॥ nO 5 జ యం అ పన్న - ఫాల-ఆరుణ్యః= సంతోవీంచుచున్న - నున్న్మథి గర్వమును నళింపంజేయుట' 

యందు సమర్గ మైన-_ నే తాన్ని తో-కూడుకొన్న -నొ సటియందలి _ ఎజిందేనమూ 
థ్... © 

గలవాడును, ఫణిఅగగణ్య- పక రమయతే యా=సర్ప(శేస్టులయొక్కం - సమూ 

వామయమై యుండుటచేత, భూవణైః = ఆ యాభరణముల బేక్క ఫీషణః= 

భయంకరు(డున్సు కపలితగరళ;=క బళ మాగాయ కొన్న- వివషముకలవా(డునై, 

రాజ తే='వెండిమయ మైన, అ దౌ=పర్వతమందు, రాజలే=(పకాశించుచున్నాల 

డో స=౪ఆ, కంఖరో-చిః=శంఖమువలె “తెల్లని కాంతులుక ల కథంకరః=మేా 

శ్వరుండు, సాంతఃపురః= అంతఃపుర నీ) తోం గనూడీనవాండును, కాంతస్సళ”== 

మనోవారుండయనగుచు,ు మహ్యాం= ఈభూమియందు సహ్యాత్తజ్యాగే = కావేరి. 

ముందట, చిరం=బహుూకాలముగా, వివారతి=వివారించుచున్న వాడు. 

తౌ. (బహ మొదలు చీమ దోనువలుకు మోహింపంజేయుచ్చు జయశీలు.డైన 

మన్మథుని యాజయగర్వమును బోంొట్టు ఫాలన్నే తాన్నితోన, భయంకరము 

లె న సర్పభూవ.ణములతో ను,కంఠ మున విషముతోను,భయంకరుండ య్యును 
ఓ. 

శరీరమున ధవఐశేనర్ణ ముతోన్సు పార్శ్వ్వమున పార్వతితోను మనోవారు(డై 

యామహేశ (రుం డీ కావేరీతీర జంబు కేశ్ళర మున విహరించు చున్న వాండు. 

న్స్ విధ్యాదికీటాంతే శ విజయంబునంబట్లు లు 
క౦ందర్పదర్పంబు శ కరల్నోయణెటు 

యి లు 
ప్ క్ర చారు చిచ్చజద్భళ్యన JE చ్చర నెజం 

ఫాలభాగంబున ఫే బరంగువాండు 

ఫణిగణ[గామణుల్ 4 మణిఫణ్యాగామము 

'ల్వెలయి౨చు పలువిధంశేబులను మించు 

భూవణానళులతో శ భీవణావయవము 

లరళంబుగబళంబు శే గలుగువాండు 
౧ 

లే. రాజకా(దినె యెప్పు విరాజితు(డును 
ల 5 
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నయిన నంతఃపురము నంది ్ యందగిలుచు 

నుద్దవిడి నిఫుం ణావేరి $ యొద్ద గాంచు? 

శంఖరుచిరు. ఏడు విహరించు f న్రంకరుం౦డు. 

కృ నుః._క్భ శానువు. 

౫ నా(త్ర స్థాళ్ళన్యం యదిహ విశ(విలక్షుణా రీతిరాలత్యు తే॥ 708 
వ. సఖా! ఈకడ నిలిచినది చాలు, ఏల? యిట విశ్ళవిలతుణ 

మైనవిధమ్యు కనబడుచున్నది. 

త్లా[ యే తోమి ర్నా చేమై రభిమీక్తా స్తేహి తాప మురుంతి ! 
_పత్యుత జహాతి తాపం కావేరీ శంక రాభి చే కేణ ॥ ల 704 

అ. యే=ఎవరు, చాదేయెః=నదీసంబంధమెన, తోయెః = జలములచేత్క 

అఖిషి కాః =అభ్యంజన మ చేయ(బడిరో, తేహి=నారుక దా? తాపం = తాప 

మును, ఉర్ష్వుంతి = విడుచుచున్నారు; (పత్యుత= మెటమంశు? కావేరీ= 
య 

కా వేరీనది శ౭క రాఖి షేకేణ = మహోశివునియభి షేకయుచేత, తాపం='తాప 
యును, జహాతి =విడుచుచున్న ది- 

తౌ. నదీజలమున స్నావముచేయువారు తాపమును విడుచువారగు 
-చున్నారుగాని, ఈకావేరి ఆశంకరుని యళ చే షేకముచేత 'తౌనును తాపమును 

కెడుచునది ఆయెను. ఇది లోకవిలక ణముకదా ? 

ఆ. లోకు లాపగాఖి *+ పేకమునన తాప 

ముజ్జగింత్రు మిగుల $ నుజ్జగించు 
శంక రాభి పేక 4 సంకలనమునల గా 

వేరి తానె తాప శ మార !కలద? 

విళా(వసుః._ విశాషవనువు._ 

గ॥ కుత ఏవమ్ కృశొనుః శృణుతావత్ ॥ 705 
వ, వి ౪స్వవసుం డేెల యీోలాగని యవదిగినం గృ శానుండు విను 

వుని మరల నిట్టనియె. 



548 విశ పగుణాదర్భము 

వృ! గంగానువంగాద్యము నా సద శె 

త్యసహ్యూ తాపా బతేనహ్మాషాక న్యా | 

గంగాధ రే స్వర భిమ్చ్వ మానే 

తోయొ; స్వయం తాప మియం జహాతి॥ 706. 

అ. యమునా=యమునానది, గంగా అనువం-గాత్ =గయగానదడియొక్మ- 4 

నంగ మమువలన, సదర్పా=గర్వసహిత మైనది; ఇతి = అని, బత=అయో ! అస. 

న్యా తాపా=సహింపంనాడని మనసాపముకల, ఇయం=ఈ, సవ్యాక న్యా= కా 

వేరి, చెప్ర=తీనదైన, తో మె? = జలముల చేత, గంగాధ నే=గంగాధథరుండైన 

మహేశ్వరుండు, అఖిపిచ్యమా నేసతి =అఫి పేక మ చేయబడు చుండగా, స్వ 

యం= తాను, తాపం= తాపమును జహాతి =విడుచుచున్నది- 

తా. ఈగంగాసంగముముచెత నే ఆయమునానదికూడ తాపము త్యజించిన 

దాయెనే, ఈకా వేరీనదియు అయ్యో? ఓర్వలసహూడని మనఃపరి తాపముక లదియ. 

య్యు, ఆగంగాధరునికి తన జలము చేక నే అభి షేకము చేయుటవలనగ దా? 

తాను తీనపరితాపమునుక్ విడిచినదయెను. 

చే. యమునగంగానుషంగాన శ సమదయని య 

సహ్యాతాప తౌ నయి కటా! $ సవ్యాక న్య 

యల్లగంగాధ రాఖి పేక కా భివంగ 

మునన తనతాపమెల్ల నిం $ పానర విడిచె 

గంగానదిఇది 98 వ క్లోకమునొద్ద (నానీయున్న ది. 

యమయునానదిః ఇది సూర్వునిపలన (పభలించి కళిందపర్వత మునుండి 

[ప్రవహించి శ్రీకృష్ణుడు లీలామానుషవిగహుం డై యపతేరించియుండు గోకో 

ల. బృం దావనములందుండి బలరాముని వాలాయుధమువలన నూటుపాయ లె 

ఎనాబుచుందున వి, 

క. ౧. కా వేరీనదిఎ౭సవ్యాకన్య- ఈనది544 వృ త్రమునుగ చూడు ? 



సటిప్పణాం ధ పద్య టీకా తాత్సర్వేతిహాస సహితము, కక9ి 

విశ్వావసుః,..__విశ్యావనువు ___ 

౫॥ ఈదృశం దూపణం గుణ గాహిణా మభిమత మేవ! 707 

వ. ఇట్టిదూవణ మట్టిగుణ్యగాహుల క భివముత మే, 

చోళ చేశ వర్ష నము. 

(చోళ దేశము. ఇది భరతునితేండియయిన దుస్యంతునిత మ్థుంయ దువ్యం 

'తునిపు తుండయిన కురు ధామునిపు[ తుండు ఆ, శితుడు, అకనిప్రు తులు పాండ్య 

చోళ శేరళులు మూవురు; వారో చోళుయ ఈ కాంచీపట్టణమును రాజు 

ఛానిగాంజేసికొని యిదిమొవలు పాండ్య దేశమువజకు పక్పాలించిన దేశము) 

గ్య ఇత్యన్యతో విమానం (ప్రస్థాప్య సానందమ్! 708 

వ. అని నుటొొక్క_(పక్క-కుక౯ విమానముకా గడలించి కరంబు 

నానందభరం౦బున. 

అమిోఖలు._. ఇపిక దా? ___ 

నృ! వ్యాళాధిపేశయ శుభస్థలభూవి. లేలాః 

శేళాశనాయతన సార్మదత రాంత రాళాః 
చోళా విభాంతి పవమానపిహార వేశా 

డోలాయమానసహకారనవ[ పవాళాః 709 

అ. వ్యాళ "ధిపేశయ - కుథస్థల-భూసిక_ఇలాః= శేవశాయియెన విష్ణూ 

వ్రుయుక్కు_ - శుభాలయఘుల వేత. అలంకరింపబడిన - భూ పడజేశములు గలది 

యు, త్వేళాశన - ఆయతన - సాందతీర - అంతరాళెః = వివభ క్షకులడైన 

శివునియొక్క- - ఆలయముల చేత - దట్టములైన - మధ్య పదేశ ములుకలవియు 

పవమాన - విహారవేళా - డోలా _యమాన - సవాకార - నష్షప్రజాళాః= గాడు 

'యొక్క_ - సంచారకా లములందు - ఊంగులాడు చున్న - మామిశ్నృక్ష ములయొ 

క - కొంజిగుళ్టునలవియునై న, చోళాః=చోళ దేశములు విభాంతిఇప్రకా 

శించుచున్న వి. 



ల్ర్0 విశ (గుణాద ర్భము 

తా. ఈ చోళదేశములు మహో విసా (లయములునుమహో శివాలయములును 

గలిగి మంచిగాడ్చులును,ు మంచి విమామిళ్లతోంటలును గలిగియున్నవి. 

"తే. (శ్రీశ గారీళ భవ్యని $ వెశములను 

జోళ జేశము లెడనెడ + శోభిలు నిట 

వాతపోతము చూత ప 9 వాళ పాళి డా 

నోలి. గలి కాడోలికా$ పాళి సేయు. 

౫॥ నిపుణం విభావ్భ సోత్క_౦ఠమ్॥ 710 

. నిపుణంబుగ విభావించి నిరుపమోాత్క_౦ఠాసనహితంబుగ., 

శ్లో నాగవలి వుతల్లి భిః కామినీభి రివాదరాత్ | 

పరిరస్టైః [పమోదంతే [కముకాః కాముకా ఇవ 711 

అ. కామకశకాఇవ=కాముకులువలె [కముకాః=వోంకచెట్లు, ఆదరాత్ = 

_పేమవలన, కామినీఖిరివ= కాముకాంగనలవ లె, నాగపల్లీ మతల్లీఖిః = గ్రేస్టము: 

లైన తములపాకుతీ లతో, పరిరబ్దాః = చుట్టంబడిన వై --కాంగిలింపంబడిన వై, 

(ప్రమోదంతే =సంతోవపడుచున్న వి. 

._ త, ఇక్కొ_డిపో(క చెట్లు తములపాకోతీంగలతోం గూడి, కామిమంతోం 

గహాడినకాముకులవ లె కౌంగిలింపంబడుచున్నవి. 

"లే, నాగవల్లులం గొని యెల 4 నాగలవల 

నాదరముమించ నాలింగ $ నాదికముల. 

గాముకులకులమునువ లె: 4 (గముకకులము 

మేదినిని గను? మెందు నా *+ మోద ముందు. 

౫॥ ఇతశ్చభనా నవేకుతామ్॥ 

వ. ఇందునను నీవు గందువుగాక. 

వృ॥ అభం లిహో నహవా? పశ్య? మరుదర్భధాయాః 

రోధోరుహాః పృథు ఫలానిహ నాళికేరాకా! 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకా తాత్స ర్యేతివోససహితము. క్5్1 

ఆగచ్చశే సవితృమండల మా(శితాయ 

నాథాయ భ క్తితఇవా తేనవౌపహారాక్ః 712 

అ. మరుద్య ధాయాః= కా వేరియొకు_, రోధోరునాః =గట్టున బుట్రినవై 

అ భంలిహాక్ =ఆకాళశమునంటిన వై, పృథుఫలాక్ష = గొప్ప ఫలములుగల వైన 

నాళిశకే రాక =న్న్య్థికేళములను, సవితృమండలం= సూర్యో బింబమున ఆశి లొయ = 
ఆ్యశయించినతండై, ఆగచ్చ తే=వచ్చుచున్నతలైైన, నాశాయ భగ పంతు నకు 
ఇవా=ఇక్కుడ, భక్రికః=ఛ క్షితో, ఆత్త - నవ -ఉపహోం కొ ఇప=ేకొన్న - 
(కొత్తలైన - కానుకలనువలె, పళ్య= చూడుమా ? 

తా, ఈశావేకిగట్టునంనలి అచెంకాయచ్ము లాకాశగువంటి సూర్యమండ 

లమధిష్టించి వచ్చియుండు నా నూర్యో నారాయణునకో కానుకలుగా సమర్చిం 

చుటకై ఫలించియుండునట్టులుండు గొప్ప చారి శేళ ఫలములతోనున్న వి చూడు? 

తే. అ(భలిహములు కావేరి 4 శు భతీర 

రుహము లురుఫలములు భూరి 4 మహిత నారి 
"శేళములు వచ్చురవిబింబ $ కేశవునకు 

భక్తి నిచ్చుకాన్క_ల సరిశేవచ్చుం. గనుమశి 

కృ శానుః.___కృతానువు.___ 

గృ నుమతుఏవం వుతి।॥ 

వ. నాకును నీలాగునచే తలంపుం గొలువుచున్న యది, 

వ్బ॥ లోలద్దర్టృదళా బృహ త్తరఫలా వాతోబ్లలద్దూలిభిః 

ఛన్నాః(పాంశుత మాఃస్సురంతిపుం తో యేనా ళికేర్న దుమాః]। 

ధూ మా స్వాదన పోత భారిణఇ్లమే (_దాఘిష్ట్రచ౦చ జ్ఞటా 

భస్తోద్ధూలితమూ_ర్హ్వయో వివసనాః పాపంండఖేదాఇవ! 718 

అ. యే=ఏ, నాళిశేరదుమాః= శుంకాయశెట్లు, లోలత్ - ద్ర్ట్రదలాః = 

(చేలాడుచున్న - నిడివిఆకులుకలవియు, బృవా _త్లర - ఫలా1=మిక్కిలిగొప్పవై 



ర్క్2 విశ్వగుణాదర్శము 

న - ఫలములుకలవియు, వాత _ ఊల్లలత్ - ధూళిఖిః= గాలి చేత య పెకిలేదుచు 

న్న్న - దుమ్మ్యుల చెత, ఛన్నాాః =కప్పంబజేన వీయు, (పాంశుతమాః=మిక్కిలిపాడ 

వులైనవియో) తేఇ మే=ఆయీవృక్షములు, (దాఘిన్ట-చంచత్. - జటాః=మిక్కి- 

లిదిర్ధ్య ములై - ఊంగులాడుచున్న - జడలుకలవియు, ధూమ - ఆస్వాదన - 

పాత్ర - ధారిణః=పొనయొక్క-రుచిచూచుటకు - పాత్రమునుధరించునవియం, 

భస్మ - ఉద్దూళిక - మూ ర్రయ;=బసుమము'చేత _- పపెకించూయంబడిన - శరీ. 

రముకలవియ్య విపసనాః=వ చ్రహీనములునై న పాషండ భే దాఇవ=పావండుల'' 

ఖీదములువలె, పురత్క=విదురుగ, స్ఫురంతి =_పకాళించుచున్నవి. 

తొ. ఈ కొంకాయ ఇెట్లు నిడివాకులుళ్కు గొప్పఫలములునుగలిగి, గాలికి 

"ేంగినదుమ్నులేగిలి; నిడివిజడలును పొగతౌగు ప్యాత ములును, పెగంబూసికొ 

న్న బసుమములును గలిగి; బట్టలుక ట్రని పాషండులువలె కనంబడుచున్న వి. 

ఉ. చాలుదశళాలు వాలుజడ $ చాలు మహాఫలస త్రమాలె ధూ 

మాలను బీల్పుపా(తేలు చుశేమారము దోరము భూతిపూంతే 

యు తాలపునాళి కేరము లె $ తారువిన నులు సర్వలింగులక్ 

బోలిక| మాల (గా లె గను పూర్ణ వ నాళులం జోళ చేశముల్, 

విశారవసుః. వి శా(వసున్ర. 

౫॥ సహాస మన్యతో నిర్దిశ్య॥ 71 

వ. నవ్వి మజొక్క పక్కని శ్లేశించి. జ 

వృ! పద్మ న్యాక ర్లోచిత గంధ (పసవాకా (పపశ్వ్యే పున్నాగా౯ ! - 

అకనూ(గ్రాశుగక' లనా త్పం[ పాపానధిక రేణుసంపర్క_ప్ం॥7 1 

ఆ. పడి న్- ఆకర్ష - -ఊ చిత-గంధప్రసవాక =పద దృలతలయొక్క_- ఆంయంవీనుల్న 

సలయొక్య., పది, స నీ) లయొక్కాయు-ఆకక్ష ణమునకు - తగిన. సువాసనపూ, 

లు-_ ముద ప్రసవకులును గలిగియు అతేను- ఉగ్టంఅశున - కలనాత్ = =అధికమై. 

చున న థునియిక్క_- భయంకర మైన-గాలియొక్క_=ఐ బాణ యులయొక్క_యు- కూ 

కవలన, అధిక నేణు-అధికలేణుసంపర్క_ం=ఎక్కునపుప్పొడితో- ఏనుంగులత్తో 7 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స ర్వేతిహాననహితము, : దక్ర్లి 

"సంబంధ మును-సంభోగమును, సంపాషాక్ =పొందియునున్న, పున్నా గాక = 

సురపొన్నలను- మొగయేనుంగులను-పురు ష్మశేస్టులనుక్ , (ప్రపళ్య= చూడుము? 

తా. పువ్పపకు లై నపది నీజాతి చీల నాకర్ది ంచు మన్న భబాణాలతోడి 

సంభోగయుగల పురుష _శేష్టులును, మదవకులైన ఆండుజాతి యేనుగు ఆ 

నాకర్ణి ంచు గాడ్చులతోడి సంసర్ష మగల ముగమేకులు లట్టును, సువాసన 

వూనులుగల శానురత్రీయల నాకర్షి ంచు వాసనాాలితోడి సంబంధ ముగల నుర 

పాన్న చెట్లున్న వి. చూడు ? 

లే, పదినులను నాకర్షెంచి $ (పసనగంధ 
ములను మజిగొన్నపున్నాగ శే ములను గనుము ? 

యతను విధుతాశుగములచే శ నధిక చేణు 
యోాగనును వేగమునం గనె + యు న్ విదియ. 

AI (పార్ళషతో ప్శ్ష్యు) అహోోే!మహోోన్న తా జనపదానా మమే 

పా మభిజాత త్కా పశ్య! 716 

వ. (పక్క నొక్కి. చూచి) ఆహా ! మహోన్నత పూజానపదుల 

యాభిజాత్యము ! వాడు? 

వచ్చ! జ్యోతిప్లోము స్పాంగ ఉక్న్య్య౭ఒతి రాక్ = 

ప్యాపోర్యామ పోడశీ వాజవేయః 

|పొఢాయజ్ఞాః పౌండరీ కాదయో వా 

సుతే నిత్య మేవ (కియంే॥ 717 

అ. సాంగ8= ఆంగసహీతేమైన, జ్యోతి ష్టోనుః = =బోతి ష్టీమయు; ఉక్త క్ట స్టీకా 

“ఉక్త క్ల స్రము; అతి రావో వీఅతిర్యాతమును, ఆఫ్లోర్యామః = ఆపోర్యాముము; 

పోడకీవాజో పేయః = పోడశీవాజెపీయము (పౌథాః=గొప్పలె న, పౌండరీకా 

దయః =పౌండరీక ముమొద లె న, ఏతే=ఈ, యజ్ఞః = యజ్ఞ యులు,చో లేషు=ఈ 

చోళ దేశములంద్పునిత్యం = ఎప్పుడును (కియంకో ఏప= చే మంబశు చు నేయున్నవి.- 



ర్ర్4 విశ సగుణాదర్శము 

వ, సాంగము లై నజ్యోతిష్టోమో క్యాతి రా తాప్లోర్యావు వాజే 

యము లనెడియైదు నాల్లు మూడు శెండొక ర్మాతులందును 

జేయు నధ్యరంబులును, అంతకంకు నధిక ర్మాతు లందు! 

జేయు పౌండరీ కాదిక మహాధ్యరంబులును ఈ వోళ జన. 

పదంబు లందు నిత్యంబును జేయంబడుచున్న య్లవి. 

కించ... వముజి యు. ___ 

క్లో ఇృహేగ్ళృహే పశ్య? కృతాగ్ని హే తా 
శా వ్రైవథోల్లాఘపహృదో విదోపాః | 

పుణ్యో త్తరాః పండితపుండరీ కాః 

పువంతి వేదై కధథనా జగంతి॥ 718 

అ. శా స్ర-జెవధ- ఉల్లాఘ-వాదః=కా స్త్రయు లనెడి- ఇజెపషధములవ 

లన-నిర్మలమైన-హృదయముగలవారును, కృత-అన్ని హో తాః = చేయంబడిన- 

వహోమాగ్ని గలవారున విదోషాః = దోషములుళేనివారును, వేదఏకథధనాః= 

వేదములే ముఖ్యధ నముగాగలవారునై న, పండిత పుండరీకాః=పండితులలో 

(ేహ్టలెనవారు, పుణ్య. ఊ త్త ర =సుకృతముల చేత (పథానులై నవాన్రై జగం 

తి=లోకములను, పునంతి=పవ్మితపణచుచున్నవారు గృహేగృయే = ఇంటిం. 

చను, పశ్య=చూడు? 

తా. ఇక్కు_డ ఇంటింటను పండిత శేష్ణులు. క "షధముల చేతప లె శాస్త్ర) 

ములచేత పరిశుద్ధ వ్యాదయు ల ని త్యాన్ని సాగే త్రులును వేద ముఖ్యులున్సు సుక్క 

తముఖ్యులు నై యీదేశ ములను పవ్నిత పజచుచున్న వారు, చూడు? 

తే. గృహగ్భహము సాగ్నిహాేత్రు లశవహితశా స్త్ర 
' ఛ్రేవజహృదయవిగలళిత $ దోషము లగుచు 

సతులపుణ్యోో త్తరులు పండి $ తాధిపతులు 

వేదధనులును భుననప]వి[తు లిచట. 
a 



. వటిప్పగాంధ్ర పద్య టీకాశాత్స ర్యేతివాసనహి హీతము. రర్ళ్ 

జ్ అవపొాత ...దోములు= తెలిసికొనంబడిన కా స్తగిము లనెడియొావ.ధము. 

లేత వృాదయములందు విడైిచిపోయిన వివిధదోవములు గలవారు. 

గ వతద్వివయవిషయా శాఘానుశ్లాఘా నక _ర్షవ్యా యతీఏత 

దే శవసళ్థాం నతామ ప్యనేక పకారా దురావారా ఉప. 

లభ వం శే॥ 719 

వ, ఈ దేశవివయమై సో, తానుస్మ్నోతములు సేయవలదు; ఏలంళు 
ఈ చేశముల వసించుసజ్జ్ఞనులయు దురాచారంబు లనేక[పకా 

రంబులుగా గనంబడుచున్న యవి. 

శా. స్నాంతి (పాత రధ నవంత్ విధివ త్పంభ్యాడిక ర్హాచరం 

త్యగ్నీనా దధతే మఖాన్విదధ తే శాస్త్రాణిచాధీయ'కే 
అభ్యర్చంతి నురాకా పరార్గ ర కుసుమ రంచంతికించాతి థిలొ 

అన్ షః ఃకింతుపురాత నై న్లనుమమిోాపువ్యంతి దువ్యుంత్యత ః; 

అ. అమో=వీరు, (పాతేః$= ఊదయాన, అధి స్రవంతి =నదులయందు, స్నా ం౦తి= 

స్నానమచేయుచున్నా రు సంధ్యాదికర్శ = సంధ్యావంద నాదిక ర్మ న్కు ఆచ 

రంతి= చేయుచున్నారు, అన్నీ కొ=| లే తాగ్నులను, ఆదధతే = హోమము. 

చేయుచున్నారు; మఖాకొ = యజ్ఞ ములను వినధతే = చేయుచున్నారు; 

కాస్హాణిచ=శా స్రములనుక్, ఆధీయ లే= అభ్యనించుచున్నా రు; సురాక్ = 

దేవతలను, పరార్థ్యవసుమైః = (శేస్థ్రములై న పుష్పములతో, అభ్యర్చంతి= 

అర్భ్చించుచున్నారు; కించజమజియు, అతిథీక =అతిభులను అంచంతి =పూజిం: 

చుచున్నారు, కింతు =మజియున్నో పురాతన నె ః=(పాంత్మలెన, అనె ్నః=అన్న 

ములచేత, తనుం=శరీరమును, ఫుమ్యంతి = ఇనోషించుకొనుచున్నారు; అతః = 

ఆందువలన, దున్యుంతి = (ఒకరొకరిని) దూపించుకొనుచున్నారు. 

తా. ఈ దేశపు బావాణు లువయాన నే లేచి స్నానస ం ధ్యాదినిత్య సత్కర్మ 

లాచరించి వేదశాస్తదు లభ్వసించుచు, ఆవావనీయదా తీ ణాత్య-గార్హ్హ పత్యా 



లర 6 విశ్వగుణాదర్శము 

గన్నులతో దర్శపూర్ష్మ మాసాది యజ్ఞము లాచరించుచు, సూర్య నారాయణ 

మ హేళ్వరాదుల నర్చించుచు, అతిథ్యభ్యాగతుల నాదరించుచు నున్నారు 

గాని దినదినము. (పాశ పడిపోయిన చలిదియన్న ముతో శరీరము పోషించు 

కౌంచు దూహ్యులగుచున్న వారు. 

మ. చలిదిక౯ సాపడువారువీరలు నుపశ స్న్నానంబోొగ్గిక౯ా జేయుదుర్ 

క లసంధ్యాదికక ర కాల్యమ కోడుక్ $ గావింతు కామ్యాహిా'తా 

గులు! వేల్తుర్ (క తువ్రల్ చరింతు[ శుతులు౯ + ఘూావీం(తు దైవం 

బులక, ఫలపుప్పార్చలొన ర్తు తారతిథుల౯ + బాటింతురిం తేంకో? 

ఇ. (కే తాగ్నులు=కామ్యాహీ తాగ్నులు--- ఆవవానీయ గార్ష పత్య దాత్నీ 

గ ర్న బళ 5 లి గ (పునర్నిరూప్వ సవిన్మయమ్) కష్ట మేత ధేశవాసినీనాం విలా 

3 » a గ్ ౨ ఇ. సినీనాం నిత్య మేవ లజ్ఞాన్యుక్చ త్తి రాహిత్యమ్। 721 

వ. (మజే నిరూపించి ఏసయ వుతిశయించి అయ్యా! ఈచేశ 

వాసిను లయిన సువాసినులకు నిచ్చలును లజ్జ యు. చెలియు 

ననునవియే లేవయ్యె. 

తథాహి.__అదే కదా?! 

వృ॥ అకిసాంత? చోలవాస స్టైర్యవతీనాం చిరాయయువతీ నామ్ ! 
a 

అపకం చులీకాబంథా కు చకుంభావితివిరుద్ద ముపలబ్ధవ్1722 స్ £2 

అ. వాంత=అయ్యో ! చిరామయ=బహుకాలముగ, చోలవాసః-వాస స్టెర్య 

వతీనాం=రై క-అమ-సన స్త) మనందు చేలచేశమందు - నివసించు టయందు -నిలక 

డగలవారైన, యువతీ నాం= యౌవనురాం డయొక్క, కుచకుంభ" =కుంభ ముల 

వంటి కుచములు, ఆపకంచువికాబంధ = తో'లంగివోయిన రైక కట్టు, కలవి. 

గరం ఈ వి రుద్ధరీతి, 'ఉఊపలబ్బం= పొందంబడినది. 



స CE CE చేశా తార్వత్యేతదానుపార ము. కశ? 
(నా 

వాసి శ్రీ బ్రక్ష కై కలు ెడుగుకొనకయే యుండుటకు ని 

క. కలయ వోళలీయలకే 
లలీ3క ఫవావషుల వైన ఫీ బలి: గుచములం ౫౦ 

చుకీకాబంపము వేమియ 

కలీగించునే గదని వి విరున్టో కార్యము ఫసరరకువ్ . 

క్ంచ, __ముజీయు. 

వ అగా వ గాథ న సన కుంఫికుంఛ 

మం దెనుఫోదయతై (త నేతి తమ్ | 

చి తేన ధే బత ! చోల చేశ 
స్త్ర (పవీణం రఫి కాంత చాణహమ్॥ 728 

ఆ. అగూఢ-గాథ- సనా కుంఫేకుంఛ ౦=మజుంగపజబుచం బడనివె - దట 

మైన-కుచములనెడి. ఏనుంయకుంచ స్థలము లుకలదియు, అంభోజ - చదంభోదంయయం_ 

జె బై (త న్నేతం= తామరలయొక్క_-గరా ్ప ఖివృద్ధినిజయించునటి కనులుకలదడి యు 

నెను చోళ చేశా వ )అం= చోళచేశపు సంస ూవాము, కవీణంఆ ఆవి =సమర్భ మై 
> et 

నవ య్యూను; రతికాంతెచాణం జా (లజ్జఆశెడి) మున నృత బాణమును, చు తే_తన 

మనస్సున, నధ ల నేం =పహిాంపదు; బత్= = అరొర్య్యూ ! 

-. ఈచేశపు  క్రీగిలు రక లేకయే ఏను కుంభ స్థలములపంటి సనములన్కు 

అంద మున6 డాచునలనుమించిన క న్నులునుగ విసి సమర్హురాం_డయ్యును, మన 
థి — 

థచాణాలవలన అష్ట్రయనునదియే మనస్సునలేనివారె యున్నానే? అయ్యో ? 
ఇడేక దా? లోకబిరుద్ద 

. నళిన దంభ భణ! దళన సిప్పుణ 

నయన ల కుంభి కుంభ స్త +) నముల మణప్ 
నందునను దన రెడు వాళ * సుందరులకు 

సిగ్గు స్మరశరమున మొగి, ఫ$ జెనక చెదను, 



'క్ర్రి విశవ్వగుణాదర్శము 

అపి చ. నుణటి యు, 

వృ॥ నవా_ర్తృవమహోోత్సవే నను నహ స శస్సంగతాః 
గృహోన్సహీ రశంకితం గదితేకామగాథాశ తః | 

అహోర్యక కిన_స్తన పకటనా దనాగస్వినో 
సు నేరపినునోధృతిం చులుకయంతి చోలాంగ నాః॥ 724 

అ. చోలాంగనాః=ఈచోళ దేశపు న్ల్రీలు, నవ-ఆ ర్వవ - మ హోత్స ప= 

(కొ తయైన-బుతుమతి అగుటయ నెడు - గొప్ప వేడుకలో, గృహోత్ = ఇంటి 

కం కై బహి౭ః= వెలుపల, సవా సళః =వేలకొలంది సంగతాః = చేరనవాణె ; 

అశంకితం=జంకు లేకుండ, గదికే_కా మ_గాథాళ తాః = చెప్ప(బడిన-మన  థ క్రీడ 
లయొక్క - నూబులకొొలంది కథలుకలవారునై నను, నను- ఛే? అనాగస్వినః== 

నిరపరాధియైన, ము నేఅపి=మునికీలహూడ, మనోధ్భుతిం=మనసున గ్రై ర్యమున్యు 
అహార్య-కఠిన- స్తన-పక టనాత్ =కొండలస'లె-కఠినములై న - స్తనములను- వెలి 
పజచుటసున, చులుకయంతి = చెజుచు చునున్న వారు. 

తా. ఈచోళ దేశపు న్లీ)లు పడుచుతనమున సమ రృకాలములలో ఇంటికి మె...” 
లుపల గుంపులుగూడి యాటలపాటలతో మన నృథ్యకీడలు పలుకుచు ఛే? తమ 
గ శెంటలేని చనుగొండలల గనుపజిచుచు, కా ముకునిలాక మునియైన వానిలహాడల€ 
జంచలపణచుచున్నారు. 

శృథ్యి. సవుర్తలకు. జేయ వేడుకల జాల న౦ంద౦బుగాథ 

[బవోావమున మారు జేకజపుః బాటలం చొడుచుక౯ా 

సమ _స్తనుగు చోళ కాంతలు. గుచాలం గాన్సించెదర్. 
శెనుల్సి ముని నేనియుం జెరలం 'దేళ్చుచుం దో డ్లః 

గ అతిదుస్సహమున్యత్ I 

వ. తాళుక్రొన శాడనిది మీరొక టి. 
వృ॥ నశే శేష స్నేహో నచనయనయో రంజనకథా.. 
నవా పీటీ వ రై నచ కుచత పే చందనరనః | 



సటిప్పణాం ధ్రపవ్య ట్రీ కా తాత్సర్వేతివోససహీతము. శకి 

నచాల్పా౭-ప్యా కల్లో నచ సువచనం నె నై వకుసువుం 
స్ను పాత్వంపాపానాం ఫలముత బతాతత్యసుదృశామ్? 725 
అ. ఉత ఇంతేకాదు, బక: =అయ్యో ? బాహా నాం=వాఃస్థలెన్క అత 

'త్యసుదృశాం = ఇక్క్ళడనుండు చ్రీగిలక్కు కేజేషు=వెఐ దులో, న్నేవాః= 
నూనె, న= లేదు; నయన మో; = =కన్నూలందు, ఆంజవకి ఖానా కాటుక యమయనుమా 

శుయు, నజలేదకి; ప క) =నోట, వీటీవా=వి మైన) న = చేదు, కుబతకే=తోొ 
మునందు, చంద నర సంచాగంవపురసము మను వ=వేద్యు ఆభా శ్వేప్ =కొంచెమైవన్ను 
ఆకల్పః= (కొ త్తసొమ్సు న న=తేదు3 సుససవంవ=మంచిప స ప్రముకూడ, న= లేదు 
మసుమం౦ == =పువ్వు, న= లేదు; న్ను షాత్యంం =కోడలగుకు, పలం= పయోజనము, 

తా. ఇక్క_డి చ్రీీలపాప మేమో ? తాము తమయింటికోడం[డుగానుండం 
'శేయే ఫలముగానెం తుగాని, తల వెం డ్రుకలనూనెమైన కంటంగాటుకై వ, 

నోటవక్కా_కై న, తొమ్మనగంవమైన, ఏదెననొక ఓ-కొ త్రనగయెన్మ తుదకు 
మంచికోక న గల వారు గాయ గనంబడరు. 

సీ. తలవె్య్యడుకలు చిక్కు ఈ తలల దువ్వెన దువ్వి 

చమురొకింత యుంగాని 4 చరుముకకట 9 

కను జెప్ప లనువ్రైప్పం $ గనుగాట్టుక నొకింత 

యద్దముకా గొని కని 4 దెద్ద రకట ? 
మొగమందు నగవంద 4 మగునటు ల్క_పురపు 

వీడెము నొకింతయు + వేయరకట P? 

యురమునం బరిముళ 3 భరమునకై సిరి 

చందన మొకయింత శ యంద రకట? 

. మంచి తొడవులు కడు $ మంచి నుడువులై న 
ముంచిపువ్వులు మతి $ మంచి బువ్వలై నం 

గాంతకొం తె నం గొనరు తశముంత నకట ?P 

చేద లిండ్లను గోడం[డ 1 కేది ఫలము ? 

ll, 



560 విశ షగుణాదర్భము ॥ 

అపి చ. ___.నుణియును,___... 

వృ॥ అంసౌచే దుదకుంభ భారకిణితా వం ఘీపుసర్షోమయ 

సాయన్నాట్యశులీనుసౌ కగతేలం ఘాసచ్చి దాక కర్క_శమ్ |: 

పాకాగు సస్టోధూమ మేలనగల ద్భావ్బా వలే | లోచనే 

కష్టం రి కృ గృహిస్ను పాత్యనరక స్తై వ్స్ స్తనా మహోేదుస్సహాః ॥ 

అ. అంసొ=మూపురయులు, ఉదకుంఛ ఫార- కిణి తౌ=నీటికుండలబరువు చేత 

“కాయ కాసనవవియు; అంఘీ=కాళ్లు, పునః _ గోమయ - స్ఫాయత్ - నాట్య- 

మలీమసౌ = మాటిమాటికి _ పేడలో _ అతిశయించుచున్న - (తొక్కు లాటల 

చేత - మీకై నవియు; కరత్ లం=అజ చేయి, ఘాసచ్చిదా - కర్కశం = 

పచ్చికగిల్లుట చేత _ గడుసుపాజినదియుు లోచనే = కన్నులు, పాక - అభ్యు 

ల్థీక- ధూమ_మేలన - గలత్ _- బాప్పు - ఆవి చే-చేత్. = వంటనుండి - పెకిలే-చిన- 

హేగయొక్క - కలియక చేత. జాఅుచున్న - కన్నీళ్ళ చేత - _ కలయంబాజీనవియు 

నాయెనేని, కస్టం = =అయ్యో ? 6 కృగ్ళహి - స్నుపాత్వ- నరకః = పేదయింటి 

వారికీ _ కోడలుగా నుండుట యనెడం- నరకము, అహో=ఆహా! .న్లీ)ణాం= 

చ్ల్రీఫలకు, దుస్పవాః = ఓర్న ఇభాడనిది. 

తౌ. ఇక్కొ_డి చ్లీగిలకు సీటికుండలు మోసీమాసి బుజాలు కాయలు కాసీబో' 

వుటయు, కాళ్లు శే పేడ తొక్కి తొక్కా మజక లె లె పోవుటయు, చేతులు పచ్చి 

కపరికి“పెరికి గడుసుపాజిపోవుటయు, పంటయింటి పొగ తగిలి తగిలి కన్నులు. 

నీరు కాజుచుంటయు. గలిగియుండుట వీరి కోడం (డికమోంద తాళ ౮హడని 

నరక బాధయె యున్న యది. అయ్యో! ఎంతేకష్ట్రము ? 

చ. జలఫఘటిమోసిమోసి పరుశసంబుత దంన యుగ౦బు,గోమయం 

బులనిటుతోక్కి (తొక్కి. దినశేము౯్ మలినంబు పదద్వయంబు 
_ వికొ, బులునటువీకిపీకికర శము ౯ గ థినంబు కరద్గయంబు, వం 

'తలపాగనీరుకాఅున యేన ౦బులమో ?యధ నాలయస్ను వల్, 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టేకాతాత్చ క్యేతివోససహితము. 561 

సిశ్వావసుః. --ావీత్వావసువు.___ 

౫ వయస్య? మాదూషయ? చోళమండల వాన్నివోజ నాన్॥ 

వ, దూషింపకుసఖా? ఈ -చోళమండలవానులను మానినులను 

నా యా భిస్పర్వ పదార్థ శుద్ధిరుదితా ఫ్ తాస్వప్పు జేవాక్సితమ్ 

నికీ పంనిశీరక్షీతం శుచివావి $ రృ త్షేత చేత్కాత్షతిః ? 
త్యాజ్యంశా స్త్రని షేధత సజకిచే $ త్పాజ్యంస తె ఇంచతత్ 
భోజ్యంపర్యుషితంస్మరంతియదతో శయోజ్యంనతద్దూవ తై జ 

అ. యాభఫిః= ఏజలముల చేత, సర్వపడార్థ శుద్ధిః= సకల పస్తువులక్షును పరిశు 

డత, ఉదితా=ఫుట్టినదో ? తాసు=ఆట్లి, అప్ప్ప=నీళ్ళయందు, నికీ ప్తం=రూం 

-చంబడిన దై; బేవార్చితంజ దేవతలకు అర్పింపంబడిన దై, నిశి=ర్మా తిలో, రక్షీతంజ 

"కాపాడంబడినదై, కు చి=పరిశు స్థ మైన, వావిః =వావిర్భాగమైన యన్నము భ్ల 

చేత చేత్ =భక్నీంపయబడె నేని; కా=ఏమిి క్షతిః=వెజుపు? ; తత్ =ఆవతిం 

దన్నము, శా స్తనిషేధతః = కా సిిమందు నిషేధించుటచేత, ఆజ్యం. ఇతి 
చేత్ = విడువందసివది-అనియేని, సాజ్యం= నేతి తోలహాడినది, సతెలం=నూ నె 

చోం గూడినదియంనై న తత్ పర్యుషితం = ఆచలింద్కి యత్ = ఎందుపలన్న 
భోజ్యం =ఛుజింపందగినదె-గా, స్మరంతి =తలయచున్నారో? ఆతః=ఆందువలన్మ 

తత్ =ఆచలింది యన్న ము, దూవ. హై $=దూషించుటలతో, నయోజ్యం= చేర్చల 

చగినదికాదు. 

తా. శా స్త్రవిహీతమగ పదార్థములన్నిటినిక్ పవ్నితపజచు. జలమున€ి 

ఇూడ్సి చేవతేల కర్పింపంబడ్కి యొలుకలు పిల్లులు మొదలె నవి యంటకుండుటకై 

ర్యాతియంత యు. “గాపాడంబడె, పరిశుద్ధ మైన వావ్యమును ఛక్నీంచిన మెడఆ 

చోపషము లేనియశే, కా స్తనిపి.ద్దమైనను, జలించియన్నము నేయి. నూనియల 

తోంజే8 భుజింప దగిన దై నడి యనితలంచుట చేత ఆది దూషింపందగినదికాదు* 

(ఇది 627 శ్లోక సమాధానము.) 

చ. సకలపదార్లసార్తశుచి * సల్పుజలంబుల దై వతార్చితం 

8 
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బకుటిలబుద్దిశుద్ధినిడి $ యామినులం దభిరవీతంబుం గో 

రికయలింది౯ భుజింపం (జెటు శ వేమిదిశా స్త్రనివిద్ధ మైన; నేగి. 

మిక ఘృత తె లయు కృవుగునే ఉనిడియా( గదర్ శా స్త్రసిద్దమున్ 

శా, పాతి వర్యమువేత్య నిత్యవమనఘా 3 చారావదోతాతి నావ్ 

. చోలీనాం యదడికంచుకంనకు చయో + న్యాలనుసికా ? తతః. 

నారీణాంసు రతోపయోగ్యవయవ $ 9 స్పప్వికృతిర్లోవ బ్ర 

తు కృ శ్చైదధరాపిధాన మపికిం $ నస్వాిత్సదా వాసనా, 

అ. పాతి _పత్యం= పతి వతా ధర మును ఈ పే బత్వే = పొంది, నిత్యే ం= ప్ప. 

డును, అనఘ-ఆవార - అపడాత ఆత్త నాం = నిర్గోవ మైన - నడవడి చేత - పరిళు. 

చృమైన-మనస్సుకల, చోలీనాం=చోలదేశ  న్రీీలయిక్కు, కుచయోః=కుచు. 

ములయందు, కంచుకం= రై క,నయది='లేదేని; తత$= దానిపలన, మాలీమనీ =మా - 

లిన్యమృు కా=సీది? సురత. ఉపయోగి- అవయపం-స్పష్టీకృతిః =రతికిఊ పయో? 

ముగల - అంగములను-స్పష్ట్రపఅచుట్క నారీ[ళాం= న్తీ్రీలకు దోషఇతి=దోహ. 

మని ఉ కృశ్చేక్ = చెప్పంబడినదేన్సి వాససా=వ _స్త్రము చేత, అధర-అపిధానం ఇ. 

అపీ= పెదవిని-కప్పుటగూడ, కిం=ఏల? సదా= ఎప్పుడును, నస్యాత్ =కలుగదు 2" 

తా. పతివ్రతాధర్శ్యను విడువక, మంచి నడవడికగల సకల శ్రీ)ళకునూ 

లై కలేక యుండుటవలన చెటుపులేదు. సురతీమున కుపయోగించు నంగములలోో 

కోకలోని దానివణె పెదవినిగూడ ఏల కోకతో మూశికొనంహడదు? (ఇ 

కోక 629 సమాధానము.) 

స్రీ సతులు పాతివ్రత్య 1 సద్దర్శ మెడపక 

విధి విహితాణార + విదితకీ ర్వి 

వెలసిన యా చోళ నళినదళాతుల 

_ యురముల జవిక లే $ కునికివలని 

చెడుపే పేమొకోగియల ఫ్ చెడిన వెలకై నను 

సురతోపయు కము ఫ్ ల్వురుఛిరాంగ 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్ప క్యేతివాససహితము. ర్ళ్కి 

కముల స్పష్టము సేయం $ గరము దుష్టమనంగ 

నఖలాంగనలుంగప్ప శే రధరమేల ? 

జే, మధుర మకరందము నకంట శ మధువతవపు 

టమృత మునకంశు మధుక తేశీమాసమ నును 

హా కవివదనమునకంజు 4 నతివముధునము 
గనం నురతాధి కోప యు! క్షమచె గనుక, 

Xl ఇతిపార్శ తో వలోకనన్లాఘమ్! 

వ. పార్ళ (ము విమర్శించి స్లాఘించుచు. 

కుంభ ఘోేణ౩ార్హనా వర్షనము. 
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ఇ. (కంభఘాేణము--- ఇది కుంభముఐలె ఘాశిణము=మూా) ణము కలిగినది) 

అనలా ఈవిశాలమైన పట్టకా!గభాగము కుంభాకారముగా నుం 

టు, (మతీయే యది అతివిశాలమైన గోపుర పొకారయులతోను, 

శనది యను 

స్నానమున 

పావనము చేయదగిన మాఘమఖాంగము = మామాంసము అెడి తటాకము 

తోను, కోమలాంచా దేవీసహీతు( డైనపరమశివు(డు కుంబేశ్చ రుం డ వెడినామ 

-భేయముతోను దర్శనమిచ్చుచున్న పట్రణము.) 

గ అస్య చేశస్య భాగ్యవ తాఖల్వియ తాపరిత్యక్తా! 729 

వ. ఈ దేశము భ్రాన్యముమితిమిోటీన ది మై యున్నయది. 

యతో=|త.__ఏలం కేనిట. 

వృ! మణిమయ ఫణితల్సే మల్లికా పుంజ కల్పే 

శమిత జగదభ[ దాం సం(శ యక యోగన్మిదామ్ 

దహర కువారవ రీ చేవతా చ(కవ ర్తీ 

దలిత దురిత బాణే దృశ్యతే కుంభ ఘోగే, 780 

' అ; దవారకు వారవ ర్టీఎదవారాశాశాన వ్తించువాండైన, దేవతౌచ్చక్రవ 

రీ= సకల డేవతలకును చక్రవర్తి రియగు డ్రీశార్ణ పాణిస్వామి, దటితదుంత బా 

—-D 
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బేడ తోొలగకోట్లంబడి న దోషములకు బాణమువతె నున్న, కుం భఘోే కో=కుంభ 

కోణమందు, మల్లి కాపుంజకల్చే= మల్లెల సమావాముతో సమమైన, మణిమ 
యఫణిత ల్చే= రత్న మయమైన శేషశయ్యయందు, శమిత జగదభదాం=శమిం 

పంజేయంబడిన లోకముల అశుభములుగల, యోగని దాం = యోగముతోడి 

న్మిదను, సంశేయక = చెందుచు, దృశ్య లే=కనంబడుచున్న యక (దు. 

తా. సకలదోష విము కమైన ఈకుంభ కోణమున సకల శచేవతా చ్యకవర్షి 

యైన (కీ కార్ణపాణిస్వామి. మ ల్లెపూలవలె తెల్లన మె త్త్న వాసనయు(గలిగ 

రత్న మయము గా నుండు నానిశేషశయనములో పవళించి సర్వదోవ, పరిహో 

రోము-గాను సర్వ శేమకరముగాను జ్ఞ నానందమయమైన రయోగని( దయం 

దున్న వాడు. 

ఆ. మ ల్లెశ య్యంబో లె $ మణిమయ ఫణిశథ య్య 

యోగన్నిద జగద | మోథభ (ద 

నదిగొ? చేవ దేవు శ డంత రాత త్యధు తాఖు 

చాణముందు. గుంభ 'సోణమందు. 

ఇ. (శ్రీశాగీ పాణి స్వారి--వీరు ఈకంభ ఘాోేంమందు హేమపుష్కురిజ్తీ 

తీరమున కోమలపల్లితాయారుతో వై దికవిమానమున ఉఊ ద్యోగ శేషశ యనము 

తో హేమమహార్షి కి _పత్యతమై పూద త్త షేయ తిరుమళిక్షై తిరుమంగై ఆం 

డాళు పెరియాళ్ళారు. నమ్మైయాళ్వార్ల మంగళాళకాసనములతోను, మణియం 

కొంత సమీపమున కోదండపాణి చక్రపాణి సన్నధులతోను సేవసాయించు 
చున్న ఆరాపముదుె ప్పెరుమాళ్లు,) 

గ॥ అంకర్నాగరికీం జర తామవే క్యుసశిరః కంపమ్। 781 
వ. ఈజేశములోం.ంగ నాగరిక జనుల నంతయుం గాంచి శిరఃకంపం 

=. ._ శెంతయుంగాపంచి. 

శా, =. స్నాత్వాసవ్యా సుతొజలే శుచి త మాశభూ త్యాజపాది,కమైః 

_వాళ్వాగ చవావి!, కృలేతర॥ గిరాంశక ఖల్వచ పా రాయణమహ్ 
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న త్వాశార్డధరం 'భ నామయహారం * స్తుత్వాచతం భ క్షితః 
(_శేస్టాఃకాలము మోతీ పంతిబవావ $ క్లీ కుంభ ఘోకోదిరజాః. 

అ, | శీకుంభఫఘాగి జే= ఈ సంపద్విళిష్టమైన కంభకోణమందు, (శేష్టా= 

_శేష్టుశె, బవావః=అ నేకు లైన, అమో=-ఈ, ష్విజాః=(బాన్మాణులు, సవ్యాను 

తాజలే- కావేరీ జీలమందు, స్నా త్వా= స్నానముచెని, జపాదె కమైః=జపము 

మొదలై న కర్మల చెత శుచితమాః =పరిశుద్ధులు, భూ త్వా=ఐ; అగ్నాజ అన్ని 

హో తనముందు, వావిశ్చ=వావిర్భాగమునుక్ హు త్వా=(వేల్చి కృత-ఇతేర 

గెరాం=క ల్చితములకం టె - వేతున వేదములయొక్కు_, పారాయణ ంచ=సారా 

యణమునుకొ కృత్వాజ చేసి భఐ-ఆమయ-వారం = సకల దోవముల'నెడి - 
వ్యాధులను - పరివారించునట్లి, కార్గ ధరంచ=శ్రీశార్డ పాణినిక నతఈత్యా=నమ 

స్క_రించిి తంచ=ఆభగవంతునిక్, భ క్రిత్క=భ కీతో, స్తుత్వా= స్తుతించి, 

కాలం=కౌలమును, క్నీపంతి క డపుచున్నారు. 

తా. ఈ కంభకోణమందు సకల (కొవాణులును కావేరీ స్నానముచేసి, 

జపహోమాది క ర లుచేనీ పరిశుడ్గు లె, అగ్ని హో త్రములు జజపీ, వేదపారాయణ 

ములు చేయుచు, సర్వదోవములు పరివారించునట్లి శీ కార్డపాణిని భ క్రితో 

నమస్క్మా_రములు చేస, సో తములును చేయుచు గాలము గడపుదురు. 

సీ, కావేరివారిని శ గర ముషస్నానంబు 
కావించికావించి * కలువమక(చి 

జపములందపముల + జంకక చెంగక 

జరిగించిజరిగించి $ జగతిమించి 

యనిశముశుచితము శ లతులమానసముల 

నగుచునునగుచును + నశుచితొలంచి 

యహరహంబుననాహి 4 తాగ్నిహోే తంబున 

(చవేలిచివేలిచి $ వేగవలచి 

తవిలి భ కిని సమయ |తిశకతయమునందు 
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శార్హధర చేవసేవయె 9 సలిపి సలిపి 

కడపుదురు కాల మా ద్విజు శ లడరి యడరి 
కుంభ ఘూణ నుం డయగంథ $ ఘోణమందు. 

టీ. అయగంధ-ఘాేణనముందు = శుభావవావిధుల వాసనై (ఆ(ఘాణించు 

(ఘాణము కలదియైన. f . 

స్ట చంపకారణ్య రాజగోపాలవర నము, 
యె స 

ఇ. (చంపశారణ్యము. -- ఇది శంఖతీర్థ చక్రతీర్థ కృష్ణతీర్హాది తీర్థ తీరము. 

లతోడం గూడి గోబలీయ మవా్షి చేత తపేన్సు చేయంబదుచు, కంటీకి సొం: 

పును ముక్కున కెంపును మనస్సుకు 'దెంపును గలిగించుదాని పువ్వులతోను దాని 

సువాసనలతోను మనోవారములై న సంపెంగ[మాయశులచేత నలంకరింపయబడుచు 

[శీ రాజగోపాల స్వామి వేంచేసియున్న మేతవిశేవముం) 

ఇతశ్చ. ___ఇందువలన.___ 

వృ కుటీషు గోపీరుచిరాను యో౭_ర్క_భూ 

తటీషు గోపాల ఇతి శుత శ్సృరకా 

అక ౦పకారుణ్య ము వేత్య మోద తే 

సచంపకారణ్య మగణ్యవై భవః॥ 782 

అ. అర్మ_భూతటీషు= నూర్యపఫ్యుతియైన యఘు నానదీకేటులయందు, గోపీ 

రుచిరాసు=గోపికలచేత మనోవారములై న, కుటీపు= గుడి సెలలో, చరకొ=సం, 

చరించుచు, గోపాల ఇతి=గోపకుండని, యః= ఏభగవంతుండు, (శత$జవినంబడప! | 

వాయ, అగణ్య వై భవః= లెక్కింప శక్యము కాని మహిమ కలవాండయ్యెనోళ? 

,సజఅభగనంతుండైన గోపాలుడు, అకంపకారుణ్యం= నిశ్చల మైన కృపా | 

నమ్ము. కలుగునట్లు గా చంపకారణ్యం= ఈ చంపకార ణ్య మును, ఉ స్య 

మె క్రేసంతోవ ప. పడుచున్న వా(డు. “గ 

క, ఆ యమున్తానదీతీరమున్న గోపికల. గుడినెలలో. నబేపాలుండోని చరితా. 
Him 
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సంచరించుచు మహానుహిదు కలవా(డగుచున్న యాభగపంతుండు మిక్కిలి 

కృపతో నిప్పు డీ చంపకాగణ్యక్నేత్రమం చానంద మందుచున్న వాండు. 
(క్రీ రాజగోపాలస్వామి..--- వీరు రాజమన్నారుకోవిలె అను దివ్యదేశ 

మందు ఆ చంపకారణ్యమున సల్మీకములో ఆవిర్భవించి యుండి, గోవే తనంత 

వచ్చి బోలగిలయబండుకొని ెండువేళలలోను, తనపాలీయ నీయలగ్యా తౌనూ 

దాని పొగాహోరమీలు-గా నాస్వాదించుకొంచు, అక్కడి గోబలీయ బుషి 

_శేష్యనికి (పత్యే. క్షమైనదేగాక, మజియు నాయా పక్కల చాలగోపాల వేణు 

గోపాల రాజగోపాలాది స్వస్వరూపములతో చంపకపల్లి తాయారు తోంహడ 

నసీవసాయించెడి రాజమన్నా రుస్ఫామి.) ల 

కే. యమున తటుల నా గోపికా శ యతనకుటుల 

శ్క_విహరించు గోపాల + విశుతుండు 

చంపకారణ్యమునందా. న శ కంప కరుణ 

కలిగి క్రీడిం చెడును గను? $ ఘువమవాుండు. 
న అ(తకిల రాజగోపాల పాదక మల ముప్మాశయత స్పాధుజన 

స్యేదమిశ్ఞ మనుసంభానమ్॥ 788 

వ, ఇట నిటులేకదా? (శీరాజనో పాల పాదపాథోడి సము పాశ 

య సాధుడనానుసంధాన మోాయది. 

శా, కోపాటోప దశొవిశాల పరుషా శ లాపాదిరూపా శుభ 

వ్యాపారగ్గ పి పితార్థిలోక హృదయై శ ర్బూహలసా శ్ర రలమ్ 

తా పావిష వ్ల సకృత్స్ర పన్న జన ము $ క్యాపాదనే దీఖ్రీతమ్ 

పాపానా “చుపనోదనాయకుహనా $ గోపాల మేవా(శ యే. 

అ. కోప - ఆటోపనశా - విశాల-పరుష-ఆలాప - ఆదిరూప - అశభ-వ్యా 

'పార-గ్ధపిక- అః లోక - వ్యాదదొెః =కోపముయొక్క - విజృంభ ణస్థితియందు- 

విస్తార మె-కరినము లై న- మాటలు - మొదలుగాగల రూపములతోడో _ మంచివి 

కాని - 'ప్రవర్శనములచేత - కష్ట్రప అపంబజిన - యాచక జనులయొక్కృ_ - మనస్సు 
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కలవారై న, భూపాల సా లె =రాజాధములతో, అలం=చాలునుు 'తౌప_అపా' 

ఫ్ర-సకృత్ (ప్రపన్న జిన - ను క్లి-ఆపాద నే = తాషతయముల చేత - ఆ వేశింపల' 

బడినను ఒక సారియైన (పప త్రి నిష్టగలచారికి _ మోక్షమును - ఇచ్చుటయందు ' 

చీక్షితం= దీక్షవహించిన, కువానాగోపాలంజమాయతోం. గూడిన రాజగోపాల. 

స్వామిని పాపానాం=పాపయులయొక-, అవనోదనామెవ=విడుదలకొజుశే,. 

ఆశయే=ఆ[శయించు చున్నాను, 

తా. యాచకులమోంద కోపము చేసీ, గడుసుమాటలాడి , వారిమనసుకు కష్ట 

మును గల్పించునట్టి రాజాథములతో నాకు పనిఏమి ? ఒక్క సారి (ప్రవ త్తిచేసి 

నను మూడు తాపములనుకూడ పోంగొట్టి "మోశక్షమునిచు ఏటమే దీక్షగా గలిగిన” 

యా మాయారూపు(డైన (శీ రాజగోపాలస్వామిని సేవించి, "నేను సర్వపాహ 

విము కుండ నగుచున్నా (డను, 

శా, కోపాటోపమువేళ వై ళను కటూశ్ కుల్పల్కి, వై నర్జుల౯ా 
వ్యాపారాంతర పీనులకా బగజ (తోశవ౯ా బెట్టి, నె నెట్టించునా 
భూ పాలాధముల౯్దదొజంగి, కుహనోకద్భూతుక (శిత శీదు శ్రీ 
గోపాలుకా మదఫ ఘాపనోదనముకె $కొల్పు కదలి రుకామదిక... 

కృశానుః._కృశానువు. 

౫॥ అతాపి మే విరోధ ఏవ(పతిఛాతి॥ 784 
వ. ఈతనియందును నాకు విరోధమే తోయయచున్న యది. 

యతః, _ఏలంకు? __ 

శో న్యస్త సపాద స్పుమనసాం శీరేషు మధు హో రహో గి 

మురారాతి 5 రిప ేఫోఒవపీ చంపకారణ్య మా(శితః॥ 785 
అ. సుమనసాం=పున్నములయు . చేవతలయు, శీ రేషు= సెభాగములందు.. 

శిరన్సులందును, న్యస్త సనపాదః =ఉటానుపంబడిన పాదములుగల, ద్విరేఫో2 పీజు, 

'భృంగమయ్యును= శేఫద్యయముతో జి మురారాతి శబ్బవాచ్యుండయ్యును; ముఠా 
శ ల్ ఇత రాజగోపాల స్వామి, మధుహారీ= మకరందమును వారించుచు- మధూ ' 
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రాక్షస సంహారియునై , చంపకారణ్యం=చంపకవనమును, ఆ శికః=ఆశ్రయించి 

నవాండు. అహో = ఆశ్యర్యము ? 

తా. పూలమోంద (వాలుచు, చేనియను గకొనుచ్చు (భమరమని ద్వికేఫ 

ములుగల యాభ్ళంగము తనకు విరోధిధమైన చంపకపనమునుగూడ తాను ఆశ 

యించునట్లు ; శ రాజనోపాలస్వామి జేవతల తలలమో౭ంవణహాడ పాదము 

లుంచువాండ్రే మురారాతియని రేఫద్యయముకూడం గలిగియు; మనుండను రా 

శఈసనునింసాడ సంహారము 'చేసినవా(డయ్యును, ఈలోకమున చంపకారణ్యము 

నాశ్రయించి యున్న వాడు, ఇదే మహాశ్చర్యము ? 

క, సుమన స పదన్వా 

సము మధుహారికగు, నగునె? 4 చంపక కాంతా 

రమున విహారము,కడుం జి 

(తము? మురహారిద్ని రేఫ $ రాజేతానై. 

విశ్యావనుః._విశాషవనువు --- 

ఫ్య ఏరుద్దానా మపిసహోవస్థానసంపాద కే చేవేవాసుదేవే కానా 

మ విరోధకథా?॥ 736 

వ. విరుదులకు సహో సహావస్థానమును సంపాదించు నీవాను దేవ 

చేవునందు నావిరోధకథ యెమిటిది ? 

వృ॥ యసి కవిలో చనత యా సహపుపష్పవంతే" 

పరంక వాహనత యా ఫణిపకీ రాజే" 

శేజస్వినాపముదితౌ స్థితిమా[శ్ర యే 

తసి న్నహోే ఛ గ వతిక గ్రవిరోధ గంధః?1 787 

అ. తేజస్వినౌా =వీర్యవంతులును - కాంతిమంతులు నెను పువ్చపంతే "= 

చందసూర్వ్యులు, (పముదితొ= సంతోషపడినవారై, యన్మీ కొ=ఎకతనియందు, 

విలోచనతయాసవా = నేత్రమలగుటతో, స్థితిం=ఉనికిని, ఆశ్రయేక్ =ఆశ 

యించుచున్న వారో; లే జస్వినౌ=అట్టి వీర్యకాంతిమంతు లైన, 'ఫణిపవీ 
రాజే" 
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సర్చరాజును పక్షీరాజునైన ఆదిశేవ.గరుత్మంతులును, (పమువతౌ= సంతోష 

"పడినవారై, యస్విక్ = ఎతేనియందు, పర్యంక వావానతేయా సవా= పడకా 

నువావానముగాను అగుటతో, స్థితిం=టానికిని, ఆ శ్రయేత్ = ఆశ్రయించుచున్న 

వారో; ;తనీ౯ =అట్టి, భగవతి= భగవంతు౭డెనయీ రాజనోపాలస్వామియందు, 

విరోధగంధః = విరోధ'లేశ మైనను, క్వ =ఎక్క-_డిది ? అహో? =అశ్చర్య యు. 

తా, తేజోపంతులయ్యును. కీతోస్తకరులగుట చే. బరస్వర విరున్దులెన 

'చంర్యద్రనూర్యులు ఎవనికి కన్నులు-గాను, పాకడునదియు నెగెెెడునదియు నౌట 

చే బరస్సరవిరుద్దులు నైన ఆదిశేవగరుత్తంతులెవనికి శయనయునుగా వావాన 

మునుగానె యన్యో న్యానుకూబ్యము కన్లియుందురో? ఆయీభ గవంతునికి విరో 

ఛథ నునునది యేమా(త మైనను కలిగియుండ దుగ దా? 

ఆ. ఎతని కనులెయగుచు $ నెనసిరి సరిపుప్ప 

వంతు,లురగపతనగ 4 వరులు తల్చ 

వాహనముఅ యగుచు * వజలిరి తేజన్యు, 

. లతనియెడ విరోధ * మసదుకలటె P? 

గ ఇతి పరిక మ్యు అవలోక్య | వాంజలిః॥ 788 

వం అని, చుట్టుందిరిగి పీకీంచి విహి తాంజలియొ. 

వృ। పరిగత 'సవాశాశై ౪ పా్ఫంకుభిర్నాళిశేశె 

రినకరకరథా రాదు స్పృవేశాంత భః 

చులుకిత దురి తేభ్యో సల దేశస్థి తేభ్యో 

నమఇదముఖ లేభ్యో నాథదివ్య స్థ తేభ్యః. 739 

టాం అ, పరిగతేసవాకారై 8 = సర్వ తేవ్యాపించియుండు మామిడులతో, 

(పాంోభిః= మిగులపొడవై న, నారికేళ = నారి శేళవృక్షయులతో, దినకర-కర 
ధ్వారా+దు వృ) వేళ, అంతే కేభ్యః = నూర్యునయొక్కు _కీరణసమావాము వేల్ల 
చర యాడని+ మధ్య భాగముకలవై, చులుకితి దురి తేభ్యః =తొలలగర్యదోయం 

బజన దోనరుల్లుకల వై, చో లదేళ్ళ? న్థితేభ్యః = చల దేశమునందు ండునట్టి; అఖి 
సి 
య. Cer " 



సణిప్పణాం శ్ర పద్య టీ కా తాత్ప ర్వేతివోససహితము. 571 

-లేభ్యః=సకలమైన, నాథదివ్య స్థ లేభ్యః = సకలలోశకాధి నాధుడెన స్వామి వైన భా 
యొక్క దివ్య స్థల ములకు, ఇదవం=ఇది నమః=నమస్మారము? 

తా. మామిడితోంప్రలతోడను "పెంకాయితోంప్రలతోడను నూర్యరశ్శి 

యే తాశనివై సకలదోవవారములై న యీచ్ 'లచేశపుదివ్య స్థలములను నమ 

"స్క్రంచెదను, 

చ. దినకరరోచియేచియాను $ దీజంొఆంబడనట్టి మావికుల్ 
'మునుకొని,మోాజనారికెడ * ముల్లలతో పుల నింశుకాపులకా 

దనరెడు డివచేశ ముల డాపు౪ $ డావులం చోళ చేశమం 

దొనరుతువందనంబులి వెశయొ ప్పమి యెొప్పుడుందప్పిపోవంగాన్ 

కృ ళానుః___కృతానువు ఎ 

౫॥ భవతు భవతవఏ తేషు నమస్క_ రతా మమతుదేవలశకాది 

చడేవాలూప జీఏి దురాచారా నాలోకయతోనభ నతినమ 

క్సికీర్దా॥ 740 

వ. సేకీదివ్య చేశ విషయమై నమస్మా_రకారిత కలిగినను గలుగనీ?ి 

రాకీ ఉేవళకాదులె న ే వళములే పూజించి జీవించు దురా 

'సారుల సజించి యాచింపు నమస్క_రెంపం దలంపే కలా 

గదయమె, 

తే ఖాహి.__ అదిసరే ___ 

శూ. వార స్త్రీకుచ మర్షిభి ర్విరచయం శ త్యర్హ్యాదిదానంక ర: 

తదీ(టీరసవాసితై శృనద నై $ గల్ఫంతి మంతా న నమా 

దవ్యం చేవలకా హరం త్నచకితా $ 'దేవస్గుశేత్చూజి తా 

స్వేతాసు పతిమాను హుక ? భవితా + కించేవతాసన్ని ధిని 

అ. అమి=ఈ, బేవలకౌః= జేవపూజకులు, అచకి ఈ? =నిర్భయు,ై , వార 

శ్రీకకమి భి = వేశ్యల స్ప సనమర్షనము చేయు, కనరైః = చేకులతో, దేవస్య = 
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వాసుదేవునకు, అర్జ్యాదిదానం= =అర ర బ్రము మొదలై నవాని సమర్చణమును, విర 

చయంతి = =చేయుచున్నా రు, తద్వీట్రీరసవాని-తెః=హారి విడియముల రసయుచేత 

ఇాసనకొట్టు చున్న, నద వైశ్చ= మొగములక ను మం(తౌక 4మం(తేములను, 

జల్బంతి=పలుకుచున్నా రు; (దవ్భం=దేఐదవ్భమునుక్, వారంతి = అపహారించు 

చున్నారు; తః ఏటి తొసు= అట్టి పూజకుల చేతే పూజింపంబడి న్స ఏతాను= ఈ, 

(పతిమాసు=వి[గవాయులయందు దేవతొసన్నిధిః = దేవతల సాన్నిధ్యము భవి: 

తౌాకిం=కలుగంగలదా ? 

తా. ఈ చోళదేశప్రు చేవపూజకలు కొంతయెనను జంకుపడకయే, దేవత 

లకు తాము బోగమువాం[డ చనుల మర్చించిన చేతులతో నే అర సృఫమిచ్చుచు; 
వారు నమిలియిచ్చిన తమల పాకమడ (తేలు 'తొమును నమిలిననోటీవాసనతో చే 

మంత్రములు జెప్పు చునుండుళు గాక, క ౦కర్యమున కె భ కృలిచ్చెడి (దవ్యమును 

గూడ నపవారించుకొనుచున్నా రు. అట్రివారు పూజించునట్టి యర్వావిగహా 

మయులయందు అయ్యాయి దేవతల యావిర్భావ మెట్లు కలుగును? ఆయ్యా?. 

శా, వార స్రీకుచ మరి హా స్పములచే. 3 బాటింతు రర్హ్య్యాదు,లా 

వార _స్త్రంచిడియంపుం గంపువులతో $ వల్లిం| తుమి తాల, చే 

వారాధ్యంబగు! ద్రవ్య మేదయిననాశహో? యా కమిం(త (కముల్, 
వీది ర్పించెడు వి(గహోల నెటు లాశేవేశించు నాచై వముల్. 

కించ ,___ముజియు.___ 

శా, ఆఘ తాబత పుణ్య యావతకథాశనోకర ర సంధ్యాదికమ్ 

యెరభ్య_స్తమద భసభ్యవచనం 1 నత్వేవవేదాకురమ్ 
అంధ శే "ర్య పరై ర్లురన్వయభ వై స్ట 'స్పూదై_రమిోాభిఃకృ తా 

న్యన్నా ద్యానినివేదితాని భగవాశనంగీకరో క్యేపకిమ్. 741 

__ అ. మైః=ఎవరిచేత్సు పుణ్య-యౌవత-కథా = పుణ్యవతు లై న-యౌవన క్రీల 
'సమావాము మయొక్య_-కత, ఆఘా తా=అంగీకరింపయంబడి నదో, సంచ్య్యాదికం ఎ 

శంధ్యావందనాదికమైన, కర్శజ కార్యము. నోఆ(ఘ్రూతం=అంగీకరింపం బడినది [సాలే ' | i లు | 



య. అద. సభ్య-వచనం = విస్తారమైన-సభార్డ మువలె కపటవచనమ్యు, ' 

అభ్య స్త సం = అభ్యనింషంబడినదో, వేదాక్షరంకుజఆ వేనమందలి యొకయక్ష్మ 

రమైన చెప అభ్య స్తం= అభ్య పింపంబడినది కా దు, అంధస్ _చొర్య-పరె 8= 

"అన్న ముయొక్క్ళ_ - చొంగకనమందు ఆస కలె, దురన్వయ-భ వై $=దుష్కు_ల 

చందు-జన్న్యముగల, _తెః=అిటై; అమాఫిః=-ఈ) సూదైః=పాచక పరిచారకుల 

చేత, కృశానిడి వాచేయంబడీన, అన్నా ద్యాని= అన్నము పప్పు మొదలైన, నివే 

చి తౌని=నివేదింప(బడిన వానిని, ఏవ,॥= ఈ, భగవాక =భగవంతుండు అంగీక 

శోతికిం+కె కొంచున్నాడా ? 

తా. ఈ దేవస్థానమందలి స్వయంపాక్రులు ఆ వార శ్రీలతో మాటలేగాక 

సంధ్యావందనాది [క్రియలు చేయరు, మజే ముఖ పీతిగా కపటవచనములే గాక 

వేదాక్షర మొకటియెన నేర్చుకోరు, దేవాన్నమునుగూడ దొంగలించుకొనెడి 

వీరిచే. బక్యమైన యన్నసూపాదులు నివేదింపంబడినన్వు భగవంతు. జేల యం 

శీకరించును ? 

తే, కరమ సతికతె కలదు, సశ తృర్మకలదె ? 
చదురులాడుకెకలదు, [పాం * జదువుకలటె? 

నన్నవోరులు పచియించుశే నన్నములనె 

యటమటింపంగభగవంతు. $ జెటులంగొనెడు ? 

హోతా గ్య i టీ దఖులజనా నా మనివాధ్యా 

మ వీమర్శించి. ఆహా? సకలజనులకును గలిమాహాత్య్యము 
వలని సదసద్విచార రాహిత్యము నివ రమె కాదయ్యె, 

యతః. ___ఏలంశు.- 

శా. సద్మ స్వాదరతోఒర్పితాని వారయే నతో త్తరె య్భానుకై_ 

ర న్నాన్యత సమానయంతి విధివత్సిద్దాని వృద్ధాఅపి 
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చేవస్యాయత నేషదంతిఏిభయా (వ్యాతే §ః కృతానోదనా౯' 

ను ఫప్రాదుష్టజ నెనకష్ట మఖలై ర్ల రృష్రానశిష్టాహృతాన్ 1748: 

నసద్మసు=ఇండ్లలో, విధినత్ ఆచార [(పకారము, సిద్ధాని=పాక సిద్ధ 

ముల, , సతో కె 3 1=సక్వగుణము వేత ేస్టునెన, భూసునై ః=(బావ్యాణుల- 

-భేత,. వారయే=వి ష్షువునకు, ఆదరతః= ఆదరముతో, అర్చి హౌని= సమర్పింప6 

బడిన, అన్నాని=అన్న ములను, అ త=ఇక్క_డ, నృద్దా ఆపి =పృద్దులుకూడ, 

నమానయంతి = సమ్తూనించరు,; దేవస్య = = దేవునియొక్క, లేయత చేషు* ఆలయము 

లందు, వారేం సంస్కా-ర కీనుల చేత, కృతాః =వేయంబడినవై , దుష్ట 

జ నేన= దోహులచెత, స్పృృషైైక్ =అంటంబడిె జినవై, అఖిలైః = అ నేకలబేత, 

దృష్టాక్ = =చూడంబడినవై, అశిష్తాహృ తాక = =శీష్టులుకాని వారిచేత తేంబడి. 

నవైన, ఓదనాక్ =అన్న ములను విభయాః= _జంకులేనివారె , అదంతి =భ క్షీం. 

చుచున్నారు; కష్ట్రంజ అయ్యా! 

లా. ఈలోేకములో క్షునము చేంగాని వయస్సు చేలాని వృద్దుతెనవారు 

శిష్టులయిండ్లలో ఆచార[ప్రకారము “చేసి దేవతార్చన చేయబడిన యన్నము 

నుగాడ చేకొనువారు కారుశాని చేవళములలోనో ? సంస్కారహీనులే వేసి 

దురాబారులంటి అందజును జూడ6 టెచ్చియిచ్చిన యన్న మునుమా(తేమూ 

జంకులేక తీసికొని సాపడెదరు. ఇదేమి యాశ్చర్యమో కదా! 

సీ, శిష్టులయిండ్హ విశళిష్ట సదాచార 

. నిద్దములన్నాదు $ లిద్ధమతిని 

సత్త గ్రగుణో త్తమ + సాధుసంఘము చేత 

వారికి నాదరముతో 4 నర్పితములె 

జ్ఞానవయోవృద్దు $ లె నవారలువారు 

నాందటీ గ పీాంప శరైన; వారె 

.కేవకాలయముల $ భావశుద్ది సయ లేక 

. . నంస్మారమునులేక 4 సంచరించు 
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కే, పాచకులెచేసి పలుగురు 4 చాచి చెనటి 
జనులునంటి దురాచార $ జనులు దెచ్చి 

నవియ (గసహియింతు రన్నంబు + లవికలాత్తు 

లవుచు, వినం గన నాశ్చరన్స + మవనియందు. 

వీశ్యావసుః. .__వి శాగ్టవసువు. 

గ్య మూద్భ శేభ్యోహి దివ్వమ్నెతె మాహాత తష వేదిభ్యో భవది 

యవ్చువాభాపణ దూపణం నరోచ తే! 744 

వ. దివ్య దేశ మాహాత్మ స్థ వేదులమైన మావంటివారికి నీయన్ఫ, 
తభాషణ దూషణము రుచియింపదు కడా? 

యతః _ఏలంశు?_ 
వృ॥ ఉహస్వేవ స్నానా దుచిత శుచితాశొలి. వపుహః 

వినీతాః స్వేశా స్తే విజితనృజినాః పూజక జనాః 

పరి తాతుం లోకొ౯ా విధివ దపతం[ దా విదధ తే 

పవిత్రం రన్నాదె §ః పరమపుదుపారాభన వుమోా! 74. 

అ. ఊవసి=ఊదయాన నే స్నానాత్ =స్నానమువలన, ఊచిక_శుచితా- 

శకాలి-వపుహః = తేగినట్లి_ప రిశుద్ధి చేత - ఒప్పుచున్న-శరీరము గలవారును, స్వే 

శా సే=తమ మత శా స్త)మందు, వినీ తాః= తేజీనవారున్కు విజితవృజినాః= 

గిలుషంబడిన (దురాశార) దోషములు గలవారునైన, అమి=ఈ, పూజక 

జనాః=అర్చకజనులు) లో కాక్ =జనులను, పగికాతుం=రకీంచుటకు, అపతం 

(దాః=(ప్రమాద పడనివారై, పవి లె )౭= పరిశుద్ద ములైన, అన్నా దై ్యః=అ 

న్నము మొదలై నవానిచేత, విధివత్ = ఆచారప్రకారము పరమపురుషా 

రాథనం=పురుపో త్తముండైన భగవంతుని యర్చనమును, విదధ లే=చేయుచు 

న్నవారు. 

తొ. ఈ యర్బక జనులు (ప్రాతఃకాల స్నా నముల చేత పరిశుద్ధులై, స్వ 

ఆచార విభులజే దురాచారములు. వదిలి, జేవాలయములందు జీవించుచుండు 
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టకై నియమముతప్పక, పవి(తాన్నములతో భగవన్ని వేదనము చేయుచు 
లోకులనుక్ _ భగవత్పం సాద లబ్ధులనుగా6 జేసి రక్షీంచుచున్న వారు. 

సీ, ఉదయాన నుదయాన శ నొగిజీయు స్నా నాన 
శుచిరుచిర శరీర $ శు' భతరులు 

తమతమ శా స్తా ల (| దమిందమిలోనై న 

జదివి తేటజీన దాన 4 జతురతరులు 

'పావొౌఘముల నిలం శే బాజర్గదోలలం జాలు 

విధి విపహితాణార 4 విశద మతులు 

పావన పరిపకగశీపానాన్నముల హరి 

కారాధన మొనర్చు1 నట్టి వారు 

"తే. వారికి నారాధనమె చేసికనట్తి వాని. 

భానముల బోనముల భువి. క బావనము౯ 

దానముల జేసి యరుదెంచు శే దీనులకునె 

దానముల జేసి యర్నకు శే ల్లోనెల ర. 

గ అవకర్ణ ప్రీతా మిదమవి యవద్వచోఒ భ్యు పగమ్యా ప్యభిధా 

స్య్యామి॥ 746 

వ, ఇదియును వీనుదువుగాక? 9 చే నిదూపణ భావణ మోకొని 

యును వాకొనియెదను. 

వృ॥ విధివ దవిధివద్యా భ _కితో ఒభ క్లితోవా 

నను శుచి రశుచిర్వా నాథమర్చత్విహత్వ్యః 

అనుదిన ముపయా తె వి మానానుబేవైె 

రరుచి రజితమూ ర్తి ప్వా స్తికస్యా స్తీ కస్య? | 747 

ఆ. నను=హీయి కృశానూ ? ఇవాత్యః = ఇక _డివాయు, శచిర్యా=పరిశ్ష 

ఎశులైకాని అశుచిర్వా=అపరి శుద్ధు(డై కాని, 'నాథం= స్వామిని, విధివద్యా్షణ 

. + ' 
es mr a, 
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శా స్తిరీతిగాం గాని, అవిధివద్వా=శా స్ట్రరీతి కాకగాని భీ క్లితోవా= 

భ క్రితోయాని అభ కితోవా=భ క్తిలేకగానిి ఆర్చతు=పూజించునుగాక ? 

| అనుదినం=[| పతిదినమును, ఊపయాతేః=వచ్చుచున్న, దేవై ః=ఇం( దాది దేవత 

లేత, అర్బ్య్యమానాసు=పూ జింపం బడుచున్న్య, అబజితోమూ _ర్రిపు=ఇతెరుల పె 

జయింపంబడ నే పడని (భగవంతునియొక్క_) 'వ్రదిమలయందు, అరుచిః= అన 

సపేక్ష, ఆ న్లీకస్యడపరలోశకా పేక్షకలవానికి, కస్య= ఎవనికి, అ _సీ=జన్న ది -? 

తా. ఓకృళానూ ? ఇక్కడి దేవపూజకాదులు పరిశుద్ధులై ' భగవానుని 

విధిప్రకారము భక్తితో అర్బ్చనచేసినలాన్ని లేక అపరిశుద్ధులె విధితప్పి భక్సి 

లేక అర్చన చేసినలాన్వి దినదిన మువచ్చి యిం[దాదిదేవతలు పూజించెడి యాభగ 

వత్ప్రతిమలలో నా _స్పికునకేకాక, పారలౌకిక బుద్ధి కలవాని కెవని కేవగింపు 

గల్లును? : 

అ. విధిని భ క్కిశుచిని 4 విపరీతమునయాని 

పూజ నేయనిమ్ము శ పూజకుండు? 

అనుదినాగ తామర రార్చి తాచ్యుతమూ ర్తి 

నా స్తికునకయరుచి $ యగునుజగతి. 

బ్రదంచావ భేయం.___ఇదియును వినునదియ.___ 

జా, 'కేచిచ్చకధరా పచఛార చకి తా; వాపాలభీతాఃప నే 

(శ ద్ధారఃకతిచిక్స చంత్యవహి తా శే ద్ధాశ్చదివ్యంవాని 

అ; నష్ట స్తమిదం ముదైవ భగవా లోక నె న్స్వీకరో 

త్యంవాస్పంహరణా శయాచతదిదం ప్రాశ్నంతిభాన్యో త్త త రాః, 

అ. కేచిత్ = =కొందటు (దేవాలయములలోని పాచకుల్సు, చకథర అపచార 

చకితాః= =చక్రపాణియైన మహావిష్ణువునందు- అపరాథధమునకు- భయపడినవారు, 

శుద్దాశ్చ=పరిళుద్ధులగుచును, పరే= ఇతరులు (కొందజు కపాలీ తాః = 

రాజులవలన భయపడినవారగుచు, కతిచిత్ =కొందఆు, అనహీ తాః= =(పమాద 

-పడనివారగుచు, స | )' దివ్యం = నిర్హోహమైన, వావిః. = అన్న 
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మును, పచంతి =పచనము చేయుచున్నారు. 
అ = ఎదుటి, న్య _స్తంజటాంప6 

బడిన, ఇదం=ఈయన్నమును, భగవాక్ =భ గనంతుయు, ముదై వ=సంతోవ 

ముతో సే, ఆలోకనై :=నీమణములత
్ , స్వీకరోతి =అంగీక రించుచున్న వా(డ

ు. 

ఛాగ్యో త్తరాః=భాగ్యము చేత్ మే'
లైనవారు, అంవాః-సంవారణ-ఆశ యాచ= 

పాపములయొక్క_-నివారణమందు - అపేక్ష చేతను, తత్ ఇదం = ఆభగవదంగీ 

కృృతమెన ఈయన్నమును, (పాశ్నంతి=భుజించుచున్నారు.. 

శా. కొందటు పాచకులు స్వామి విషయమున అప రాధ మునకు భయపడి 

పరిశుద్దు లయినవారువు, కొందటు కె 0కర్యపరులయిన యజమానుల ఉత్త 

రువు అనుసరించువారును, కొందజు కా ర్యాంతరములసలన (పమాదపడని 

వారునె, పశనమువేసి తెచ్చి యెదుటనుంచిన దెవ్యాన్న మును ఆభగవానుండు 

సంతోషముతో చూపుమా(తముతో చే, స్వీకరించుచుండును. అట్టి ఆ యారో 

శించినపసాదము భాగ్యవంతులు తనుతమ 'సకలదోప.నివృ తి నిమి త్తమైం 

తాము భుజించుచుందురు. | 

పంచ పాదిపద్యము. 

ఈ. కొందటు సాపరాధభయళగు పులు కొందటుఘభూపభీతులుక 

నొందజు ( శద్దధాను లదిశనో. బరిశుదులు జాగరూకు ల 

స్పందులుదివ్య మన్న మును] బక్వము చే సిముకుందుమ
ుందిడ ౯ - 

ఛందమునొంది దూపులనెశసాపడు బాంప(డు, దానిసాపడుక 

గాందల మోలంగా వివిధ $ కోవిదబ్బృందము కూడ సాపడున్ . 

పశ్య? తావత్ స్వానుభ.వసిద్ధాపకర్ష నికర భగవదాయ 

తన తదితరస్థల పరికల్పత యా రన్నరానాః || 748 

వ. చూడుమావ ? చేవాలయములందును దదన్యస్థలములందు 

ను జేయుచున్న యన్నాదులయందలి (పకర్ణ నికర్షమంలు 

. _తమత్తమ యనుభవమునశే (ప్రసిద్ధములు.. .. 

— A! 

, ' ఈ, a ననే చదు 3 sf ' దున! ॥ హక? | tl 

పం భగవదాయకన-కదిర్తరస్థల-ఫరికల్చిరయోో =-దేవాలయములందును 
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ఇతరస్థలములందును- చేయంబడిన, 'అన్నయోః = అన్న ములయొక్కు, (పకర్ష 
నికర్షాం =ఉత్క్భా స్టాఫకృష్టతలు, స్వానుభవశిద్ధా = తమతమ అనుభవములచేతీ 
సిద్ధమైనవి. పశ్య=చూడు ? 

తౌ. భగవ తృన్నిధులయందు "చేసిన అన్నము (పకృష్టమనియు, ఇతర 

స్థలములయందు చేసిన అన్నము నికృ్ఫష్టమశయు తమకమ అనుభ వముల చెత శే 

సిద్ధమయినవి. చూడి? డాని దానిని, 

చృ1- ఉపస్కారె స్పారై రుపచితరసామోదభరమ 
ప్యవె త్యన్నం గేహే కృత మయ మభోగ్యంబుభజనః | 
అభూయస్పంస్కా_ రిణ్యపి హవిషి చేవాలయభ వే 
త్వనల్పంభోగ్యత్వం పునరఖఘువారత్వంచ మనుతే। 749 

అ. స్ఫానైః= బహువిధమ్ములై న, ఉపస్కా_రె 8= వ్యంజనముల చేత, ఊప 

వుత_రస_ఆమాద- భరమవీ = అతిశయించిన _ రసములయొకృ_వాసనలయొ 

క్క_-యు = అధికతకలది అయ్యును, గేహే = ఇంట, కృతం = చేయబడిన, 

అన్న ం=అన్న మును, ఆయం= ఈ) బుధజనః= శిస్టజన ము అభేగ్యం=అనుభ 

వింప(దగనిదానిగా, అవె తి= తెలిసికొనుచున్న ది. 'అభూయస్సం స్మా_రిణ్యపీ= 

మిక్కలి చక్కొ_౭జేసీనది కానిది ఆయ్యును, దేవాలయభ వే-దేవాలయయులందు ' 

శలిగిన్సవావిపితు = అన్నమునందొ, అనల్బం = అధికమైన, భోగ్యత్వం=భో 

ఇ్యతను, పునః=మటిల్క అఘవారత్వించ =దోవవారతనుక్ , మను తే=తలందయ 

కొనుచున్న ది. 

"తా. మఠమందిరాదులందలి మష్యడస సపరిమళ ములుగల స్యంజనాలతోడి య 

న్నము: భోగ్యయు కాదనియు, డేవాలయములరాదలి యన్న ము ఎంత బాగుచచేయ 

నిది"అయ్యును' అది అధిక భోగ్యమునియు, అఖిల దోవమవారముననియుం, శిస్తు 

లెంచుకొనెదరు, 

తే గృహగత ముపన్మతా న్నమా $ యహి పాఠమే య 

భోగ్య మేయని కె క కోరు 5 భోగ్యమిని యు _ “౪” 
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పస్కృృతాన్యము నన్నము $ పరిగృహీత 
మగునె యెట్టి దే వాలయశమందు. గాని, 

యశ్షైయఘహరమునని బుశధాళికెపుడు. 

ఇదంచబోద్ధవ్యమ్. ---కదియును తెలియునదియ?.___ 

వృ! చేవాగారనిహేవిణ। కిల జనా దువ్యంతు శుద్ద్వంతువా 

'తేఒమిస్వామిపరి.గ హేణనియతంమా న్యానునీపొజుపామ్: 
_పాయేణ్యాశయగార వేణ లభ తే పీ-నోఒపిమానార్హ తాం 

కంబ్లక్ క్ల బముఖోజనో '2_పీ భజ తేపూజాంహిరాజాశయాత్ | 

అ. ae ఫీవిణః = దేవస్థానములందు 'సీసకులై న్య జనాఃజజనులుు 

దువ్యుంతు=దూష్యులగుదు రు-గాని, "పద్ద ద్ధ్యంతు = పరిశుద్ధులగుదు కుగాని, తేఅ 

మి= ఆయీ 'నేపకులు, స్వామిపరి గే ణ=స్వామిఅను గ్రహించుట చేత, మనీ 

షాజు పొం =బుదినందినవారికీ, నిమతం=నియమయుగా, మాన్యాఃకిల = సమ్మాన 

నీయులుక దా? హీనో2_పి =నీచుండుకూడ, | పాయేణ=మిక్కిలిగ్యాఆ శయ గార 
వేణజతన ఆశ్రయముపలని గారపము చేత, మాన-అర్హ తాం = సన్మానమనకో- 

యోగ్యతను, లభ తే=పొందుచున్నా (డు. ' కుబ్జ. క్ బం ముఖ$ = పొట్టివాయ- 

కేడివాండు-వెొందలోగంలల, జనోపి = మనుష్యుండుకూడ, రాజా[శయాత్ = 

రాజునా(శయించుటవలన్క పూజాం = సన్శానమును, భజతేహి = పొందుచు. 

న్నాడుకదా? .. 

శల దేవస్థానములోని పరిచారకులు పరిళుద్దులుగాని ఆపరిశుద్దులుగాని ఆ 

యా దేనతలుపరి[గహించుట చేత తాము బుద్ధిమంతులలో పూజ్యులే అగుదురు. 

ఎంతటిహీనుండైనను గొప్పవారి నాశయించుటచేత తానును పూజ్యాండే, 

యగును. కుంటి పేడి మొదలై నవారుకూడ రాజాన్యాశ్రయించుట చేత నే క కదా! 

'తామును పూజ్యా లె యగుచున్నారు. 

శా, బేవాగార నిషేవకుల్ జనులు శుశది౯ లే కశుదికా నడా: 

జేవాధీశ: పర్మిగహంబునన సంశేదిప్పానుఖాన్చుల్ మేహ 
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భావ్రూద్భావనల్యాశ యంబుకొలఃదికాశే చాపించుటం(గించులుక 
భావింప౯ గురు న్యాశయంబునగురు$త్వం బేక దాగిపొందుదుర్. 
ట్ర్, సందీపానుఫావుల్ =[పకాశింపంబడెడి (పభావముకలవారు, మహోభా 

వో ద్భావనలు = గొప్పమనన్సుగల వారితేలంపులను. 

౫॥ ఇత్యన్యకః పరి కామన్న (గతో వలోక్యసహర్షం సాంజలి 
బంధమ్॥ 751 

వ, అని మజొక్క(పక్క_కుం బర్మికమించుకొని యెదురంగని 
హర్షి ౦చి యంజలీయు బంధించి. 

సేతువర్ష్య నము. 

ఇ. నేతువు-ఇదె (శ్రీరాములు రావణాసురుని సంహారమునశై లంకకుపోవు 

శేకులగాను అనేక వానరసమూవాముతోడ సము[దముదాంటుటకు శక్యము 

"కాకపోయి, నానుమజ్ఞాంబవక్సు (గీవాదు లై న వాన రాథధిపతుల యాజ్ఞ లమూల 

మున అనేక వానరులు చేరి, ఒకొ..క్కు_వానరుం డొకొ, గాక్కపర్వతము నెత్తు 

కొని యొత్తుకొని వచ్చివచ్చి (కిందనుండి _పైవజుకు వసివేసి మిక్టీ చేసి అంచ 

అును సులభముగ దాంటిపోవుటకై ఆ దక్షిణసము దమందు కట్రినవారధి. 

వృ॥ పాతుంపాతకినోజనా నశరణా౯ా సాతుం తమస్సాగరమ్ 
యాతుంమాతుపురీ మరీకారణముఖే జేతుం దశాస్వాదికా౯। 
నేతుం భూతనయాంముదం వివారిణే మెతుంయశ శ్యాశ్వతమ్ 
దాతుంశర ర్యృచరాఘవేణ రచితం సేతుం నమస్కుర్హ్య స 

అ. అశరణాః ఎ శాపాడువారులేని, పాతకినః = పాప్ పీష్టులెన, జనాక్ = 

జనులను పాతుం= కాపాడుటకును; తమః - - సాగ రం=అజ్ఞానమ నెడి - సమద | 

మును, పాతుం=( తాగివేయుటక్షను, యాతుపురీం= రాక్ష సులపట్టణమైన లంకను 

గూర్చి, యాతుం= =పోవుటకును; రణయు'ఖే= _యుద్ధారంభమందు; దశాస్యాది 

"కాక్ = రావజొనురుండు' మొదలుగాగల, అరీక్ష =శతువులను, జేతుం=జయం 



"ఫ్రి2 - 'విశ్వగుణాదర్శము 

చుటకున్యు విరహిణీంజఛ _ర్తృృవియోగముగలిసియున్న ,భూతనయాం ఇ.బ్లనా 
సు తీకయిననీతను, ముదం=సంతోవమును, నతుం=పొందించుటకును; శాశ్వ 

. తం=నిత్యమైన, యశః =కీక్షీకి ని ఏతుంజపొందుటకును; శరభ సకలవిధానంద 

మునుక్ , దాతుం=ఇచ్చుటకును; రాఘవేణ= _శీరామునిచేత ర-చితంజ చేయం 

బడిన, చేతుం=వారధీన్సి నమస్కు రో హే=నమస్క_రించుచున్నాము. 

తా. ' దిక్కులేని మహాపాపులనై నను పౌవనపతీచి, హొరివారి అజ్ఞానమును 

పోణొట్టుటకై లంకకుపోయి రావణాదులను సంవారించి, తనతోడియెడం 

చాటున దుఃఖపడుచున్న నీతా దేవిని సంతోవపజణచుటకై మంచికీ ర్షిని కోర్కి 

అందజుకును మించిన యానందమును కలిగించుట. ఆ కీరాముల చేత కట్టం 

బడిన యీ సేతువును మనము నమస్క_రించుచున్నా ము. 

వీ పాతకిజనులను 4 బరిరకు సేయక 

తతత మోర్ధవమును 1 చానుకొణకు 

ఆశ రపురినిం [బశ వేశంబు సేయు 

-రణమండే రిపుగణం * బణంచుకొటుకు 

జానకి విరహము శే మానంగం చేయు కై . 

హనుమంతుని [పయత్న $ నుడరుకొటకు 

మందోదరిన తా నశమంగలిం జేయు. 

సరము సుమంగలి $ సలుపుకొటుకు 

శే మంగళములను మహీకిచ్చి $ మనుచుకొజకు 
నసదృశంపుయశంబున శ నసంగుకొటకు 

 రానముచందు(డు శ రచియించి ర మ్య మయిన 

సేతువునకే తవును జోత $ సేయనాకు. 
yep 

టీ. తఠ_త్లమజఆర్థ మమన్తుఇవిస్తారమైన- ఛజ్ఞానమనెడి = సము ద్రమాను,. 
ఇన్తోరొప్తురిని =  నాక్రసపట్టనమైనుకను,. మ్లందోదర్సిక = =. .కామ్లనిధార్య. ' 



సటిప్పణాంధ, పద్య టీకాతాత్స శ్యేతిహాసనహితము. ర్రికి 

మందోదరిని అమంగలిక్ =మంగళనూూ కము శేనిగానిణగా - విధవనుగా, 
__ సరమక =విఫీషణుని భార్యయైన సరమను, బోత=నమసాా_రమును. 

గ॥ హంత ? కఠినానా మప్యమాపా మతిమవాతీ (పీతి రను 

బంధిజ నే ॥ 758 

న. ఆహో? ఈ యతికరినులకుగూడం' దము యనుబంధి జనమం 

దుం (టీకా యతి మహతిగనున్నయది. 

వ లంశావు"ే ః పం కిముఖేన రుద్ధాం 

భూ మేస్పు తాం భూమి తో పేనుబంధాత్ | 

సేతూభవంతః స్వయమాప్లవంతే 
(వీకింపునః | పాపయితుం పయోభా। 754 

అ. భూమిభృ్ళతః =పర్వతములు, అనుబంధాత్ = సంబంధ ముపలన, అంకా 

ఫునే=లంకాపట్టణమున, పంక్తి ముఖేన=దళ ముఖుంై న రావణుని చే, రుద్దాం= 

అడ్డగింపంబడిన, భూ మేస్సు తాం=భూపు(తిమైననీతను, పతిం= పెనిమిటియైన 

శ్రీరాముని, [పాపయితుం = పొందించుటకై, పయోభోె = సమ్ముదమందు, 

సేతూభవంతేః=సేతువులై , 'స్వయం= తామగానె, ఆష్టనంతే= తేలుచున్న వి. 

తా. రావణుడు తీసికొనిపోయి సయు[ద్రమునడుమ “లంకలో ర సన నీతను 

ఆమెెనిమిటిఇైన శ్రీరాముని జేర్చుటకై భూధరములై న పర్వతములు భూ 

ఫు[తియైన యాకీ తాదేవితోడి తమ .దేవాసంబంధమైన భూసంబంధము కలవి 

యవుటచేత తాము నాసమ్ముదమందె చేతువుగా చేర్చంబడినవై "తేలుచున్న 

యివి. 

ఆ. లంక థా(తిపు(తి శ లంకాధి నాథుండ 

ట్లు నుప థా(తిధరము శ లెనసి సి యిట్టు 

లామె నామెపతికి + నర్పింపసేతు వై 

యస్బ్ఞయందు నోలశేలాడు. జూడు ? 



ర్రి4. విశ్వగుణాద ర ము . 

వృ॥ పయోధిను ధ్వ ప్ప ప్రవమానమూ రయ 

_స్తరంగ వేగార్చిత. ఫేనచిహ్ని తాః 

పాసంతి కిం మందర ముంత రర్జవం 

నిమగ్నమేతే నలసేతుభాధరాః ॥ 755 

అ. పయోధిమ 'ధ్యే= సము. ద మునడుమ, ప్లనమానమార యః = లేలుచున్న 

స్వరూపముకలవియై, తరంగ వేగ-అర్చిత ఫేన--చిహ్ని తౌః= ఆలీల వేగముచేత- 

వెర్పంబడిన నురుంగుల చే - గు ర్హింప(బకినవియెన, ఏతే-ఈ, నలసేతుభూ 

ధరాః=నలుని చేం జేర్చంబకిన సేకువువందలి' పర్వతములు, అంతః ఆర్హసం= 

సమర ములో నం నిమగ్నం=మునులయడిన), మందరం = మందరపర్వ్యతే మును, 

నంతి=పరివాని సేంచుచున్న వి. కిం= ఏమి ? 

తౌ. సుగీవుని నీనాధిపలియెన నలుడు అనువానిచే సేతువు గా చెర్చం 

బడిన యీపర్వాతములు అలలవలని, నురుంగుల బే తెల్ల నివై కనంబడుచున్నందున 

పాలసందమున అమృతము తఅచుచు అశగియున్న ఆ మందరపర్యతే మును 

నవ్వుచున్న వానివలె నున్నయవి. 

ఆ. కడలి నడువుంబేలీ * కడలు వేగంబున 

_ నురుంగులూని లోనిశతరిఫరంబు 

వనలగియున్న దానిం శ గని నానో ? యన 
నలునిసేతు శె లీములు తలిశ్చె. 

ఇ, మందరపర్యతేయు = తేరిథరయు_ఇది ఆ మహావిష్ణువు రాక్షసులవలన 

మృతియే లేకుండుటకై. పాలసయుదయున వాసుకి [తాడుగాన్కు ఈమందర 

పర్వతము కవ్యముణగాను చేసికాని, ఆ చేప రాక్ష సులచేత నే తరుఐంబడి, అం 

దుండి కల్పవృక్ష కామధేను ఆచె చె బళ ం)వ ఐరావత లక్షీ చంద కౌస్తుభ 

చింతామణులతోడ తేజిన అమృత కలశములోని అమృత మును 'ఆబేవతలక్షే 
యిచ్చుటకులాను, అంతకుముండె మోహినీరూపమున ఆ రాక్షసులను మోస 

పుచ్చి మణీయుకరూపముతోవచ్చి అమృతమును 'ఆదేవతలకు.. పంచిపెట్టి వారు 
ws 



నటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్ప ర్యేతివోసస హీత ము. ల్8ిర్ 

"దానివలన 'అమరులు=మరణము లేనివారు, నిర్ణరులు=ముసలితనము లేనివారు నై 
యుండునట్లు చేయుటకు ఉపకరణము'గా-కవ్వము-గానుండిన పర్వతము. 

పువర్విమృుశ న్టీ'—-నుజిలవిమర్శించి. 
వ్చ॥ లం కాపు రా వాసిక ఘూద్వహోరిసంపర్క_పాపాదివసింధురాజః | 

 సపకుభూాభ్ళన్ని వి డాంతరో ౬పివిపమభూభృద్భిరబంధికష్టమ్ | 
అ, సింధురోజః=సమ్మదమయు, లంకాఫ్రరావాసి _ రఘూాద్వహారి-సంపర్య_ 

పాపోదివ=లంకాపట్టణమందు వాసముశేయునట్టి- శ్రీరాముల శ్యతువైన రావ 
ఇునియొక ్క_- సాంగత్య యుతోడి పాపమువలనవలె, సపక్ష -భూభ్ళల్ -నిబిడ- 
అంతరోవీ = తేనయందుపక్ష ము_"అక్క_లుగల- రాజుల చేతలగాని.పర్వతముల చే 
తేయాని-దట్ట మైన-అంత ర్భాగముకలదియైనను, విపక్షభూ భృద్భిః = పక్షములేని 
రాజుల చేతను-పర్వత ముల చేతను, అబంధి=బంధింపంబ డెను. కష్టం=అమ్య్యూ? 

తా సముద్రఘు తేనద్జాతీ లంకారాజైన రావణాసురుని సవావాసదోవ, 
ముపలనవ లె తనయందు పక్షపాతులై న రాజులుంజడియు నీస్పుక్షపాతు త్రై యు 

డినయట్లు "అక్క_లతోడి పర్వతములుండియు లేని యాపర్వతముల చేత నే 
లఖుంధింపంబ డెను, ఇది కష్ట కార్యము ? 

తే, రావణునితోడం గూడి పాశపావవామున 
నిట్టు లీసింధు రాజంబు $ కట్టువడియె 

లోసపతుభూభృ త్తతి $ లోగియున్న - 

బై విపమేభూభృ త్తతి 1 పాటుపడలో, 

వృ॥ శంద్ధాస్సం(శిత ధర్మ సేతవ ఇమే సోఢోగవర్షాతపాః 
స్థిక్వాసింధుజలే సదాతీతిభ్భతో ఘోరంతపఃకుర్వ తే | 
నృత్యంతీ రిహనిత్య మేవ చపలా' స్త్రీలే రత న్వాశుగై క 

లావణ్యంద ధతీః కదాపి నచలం త్యాలోక్యవీచీ రమూః 1757 
అ. సం శితధర  చేతవః = చేర్చంుడిన సద్ధర్మమునకు వాద్దుశాంగలవై - చేరిన 



586 విశ్వగుణాదర్శము 

ధనుపో_ టికి చేతువుకలవై. 3సోఢో(గవర్దాతషాః= సహింపంబడిన వై నక భయం: 

కరమైనవర్ష మును ఎండయునుగలవై శుద్ధాం =పరిశుద్ధము లై న,క్నీతిభ్బతేః=రాజు 

లు-కొండల్బు సింధుజలే = సము దజలమందు, న్టీత్వా౭జండి, ఘాగేరం=ఘాగేర మై 

న్యతేపః=లేపస్సును, సదా=ఎప్పుడును, కుర్వటే= చేసెదరు; ఇవా=ఇక్కడులా' 

వణ్యం= సౌందర్యమును.లవణర'సమున్ఫుదధతీః= ధరించునవియై తీ మైః = చుటుకు 

లైన అతన్వాశు ₹ $_మన్యథచాణములతోను - గొప్పవాతయులతోను, నిత్యే 

మేవ= ఎప్పుడు శే, నృత్యంతీః=ఆడుచున్న) చపలాః=జార నీీలాాడు - కదలం 
బడుచున్న ,ఆమాః= ఈ, వీచీః = తిరుగుబోతులను - అలలను ఆలోక్య= 

చూచ్చి కచావీ-ఒకప్పుడును, నచలంతి=చలింపకుం డెదరు. 

తా. ఈసమ్ముదమునీట రాజులు ఛార్తికలై యును, తేపోవంతు లై యును, 

ఎండవానలకోర్చియు, లావణ్యమున మన న థచాణములతో నటనములాడుజార 

నీగీలనువలె పర్వతములు ధనుప్యో_టితోడి చేతువుగలిగ లవణరసముతోడి 
యధిక మైన గాలితో ఊంగులాడుచుండెడి యలలనుజూచి యొప్పటిెకిని చలిం 

చుటలేదు. 

వ్ పరిశుద్దు లె తార శ పరమ ధర్మాశ య 

సేతువులె. యశ $సి స్థిరతనుం[ద్రు 

వర్ష మాత పమును $ వాలోయము సహించి 

శను మించి కన నునః కేతుముతనుం[దు 

సింధుజలంబుల 3 శీతిధృత్తు లొ త్తిలి 

తపము ఘోరంబు నేశతతిం జ జరిరతు .. 

ళు ధీరులు, ధరలోన $ ధెరత్యగుణమున 

. * కుషమింప నుచితులై ఈ యుం(దుకనుక 

కే నిందు. రు నిత్యంబు నృత్యంబుశేనందగిల్లి . 

జుకిగల్య: "శే .మతిశయిల్సి. - 



చతురలా తన్నారు $ చపలలవలి 

వీచికలం జూచి చలియింప $ రేచుచున్న. 

గ తుణమభిధ్యాయన్నంజలిం బద్ధ్వా ॥ . 758. 

-వ, వణ. “మను ధ్యానించుచు నంజకీయు బంధించి. 

వృ అస్టోక్టదృ ప్పి ప్రీ రపి వారిధి రేవయస్తాత్ 

(తేసో బిభ 'క్రివిపుళోపలసాం[ద్రవీతువ్ | 

గోపాయ తే దురితవంతి జగంతి తె. 
కోపాయ తే రఘుపతే మహతే నమాస్తు॥ 759 

అ. అసోకద్భ ప్రిరపీ= అధికగర్వముకలదయ్యును, ఏవః=ఈ, వారిధిః= 

సము[దము, యస్తాత్ =ఏదానివలన్య (తే స్టః= ఛయపడినదిమయై, విపులోపల 

సాందసే నీతుం= విస్తార మైనశిలల'వేత దట్టమైన సేతువును, విభ ర్హి=భరించుచు. 

న్నదో; హేరయుపశే =ఓరఘయునాథా ! దురితేవంతి= దోవవంతములై న జగం. 

తి=లోకములున్కు గోపాయ తే= రక్షీంచునదియె, మవాతే=గొప ఏదియైనుత సె = 

అద్ర, శే కోపాయ=నీ కోప పమునకై, నమః=నమసా్మ_రము, అన్తు= అగులాతె.. 

“తా, ఈ సమ్ముద్రము అతి గర్వి అయ్యును, మోకోపమునకు భయపడి మహో 

పాషాణమయమైన చేతువును మోసికొనుచున్నదికచా ? ఓ రఘునాథా!. 

అట్టి జగ్మదక్షకమైన మో కోపమునకు చేను నమస్క_రించుచున్నాను. 

తే. గర్వి నిధి యిది మెద్దాని $ కుర్విబెదరి 

తొలుత బవుశే ల జాలసేశీతువును దాల్సె 

నట్టినీమహాకోపముశేనఘజగత్పం 

గోపమును నోరఘూద్వహో 14 కొలుతు. గాలుతు. 

కృశానుః_క్భృశాను( డు. 

సాశ్నేపన్___ఆకశ్నేపించి._.. 

వృ! కాకుణ్ణ ఎకో పచకితః కమితా నదీనా. 



5రకి en విశ్వశుణాదర్శము 

మాసీ ద్యదా నను గురుపవనార్హ్యతోయః | 
యా యా 

శక్య_స్త దై పతరితుం హరిభిః పదాభ్యాం 

' కింవాఫలంకథయ? సేతుకృత్మిశ మస్య | ౯60 

అ. కాకుత్ధ ఏకోపచకితః= (శీ రాముల చేత భయపడినట్లి, నదీనాంకమి తా= 

నదీ కాంతుల న సమ్ముదము, యదాొ= ఎప్పుడు గురుం ప్తపన - అర్హ - -తోయ$ః= 

'గొప్పగొప్పపా సొకాదులయొక్క_- కేలుటకుకూడ - తగిన-జలమూకలది, ఆకీత్ 

. నను= అయ్యొనో; త డా=అప్పుడు, ఏవః =ఇది, 'వారిఖిక= వానరముల చేత, పదా 

భ్యాం= =కాళ్ళ తో, తరితుం=జదాంటుటకు, శక్యః =అనుకూలమైనది; నేతుకృతి 

(శ్రమస్య= =సేకువునువేయుటయందలి (శమమునకు కింవాఫలం = ఏమిఫలను? 

కథయ= వెపుము? 

శా. ఈసమ్ముదము [శ్రీ రాములకోపయునకు భయపడి తనజలములో గొప్ప 

గప ఏ పర్వ తౌలను మోసికొన్నది'కాక, వానరుల కాళ్లతోయహాడ దాయటం 

'గాడినడై యున్న యది. ఇట్టి దీనియందు ేశువును కట్టుటవలన ఉపయోగ 

మేమి? 

"కే రామకోషదుతము సముశదము మహోప 
దార్థ సార్థము కేల్చుతోశయము గలిగియు 
హరులు తవుకాళు లనదాంట $ నర్హ్శ మెన, 

'సేతుకృతిని [బయాసకుం $ జెపును? ఫలము. 

విశ్వావసుః__-విశ్వావసువు. 

౫ తీత్కథిత మేవమయా, భవతాతు న సమ్యగవథారితం, (శం 
ణు? తర్హి పున స్పావధానమ్ | 761 

వ. అది శేంజెప్పినచే, 'నీవ్ర చక్కగ విన్నావు కావు. మణిల నవ 

భానమున వినుము? | 

-వృ॥ అంభోరాశిం వానరా లంధు యంత 



సటిప్పణాంధ్ర, పద్య టీకా తాత్స క్యేతిహాస ననహితము. 589 

అంహోే రా శేర్ణంఘ నార్భం నరాణా . _్ 

ముద్నాంరాకే సేతు మువ్చ్చైరబధ్నాత్. | 762 

అ. వానరాః=వానరులు, -అంభో రాశిం = సముద్రమును, లంభఘయంతు= 

దాటుదురుగాక? ఇతిఏతత్ =అనిదీనిని, వ్యాజీ కృత్య = నెపముగాంటజేనికొని, 

రాజీవ న్మేత్క= పదాకుండైనయా శ్రీరాయలు, నరా[ళాం=మనుష్యులకు, అంహో 

రాశేః=పాపవ స్రీమావామయుక్చు., లంనునార్థం= దాంటుటకై ;ఉఆచ్నాంరాక్ొ= 

ఉదకరాళియైన సము[ద్రమందు, ఉనై ృః= సాడవుగా, నేతుం = సేతువును, 

అబధ్నాత్ =బంధిం చెను. 

తా. ఆ [శ్రీరాములు వానరులు సమ్ముదమును దాంటినట్టుగా, నునుష్యులు: 

పాపములనెడు సమ్మదమును దాంటుటకై ఆసమ్మద్రమందె పొడవైన సేతు 

వును కట్టించెను, 

క, వాసికా వానరు లంభో 

రారి౯ా వెనదాంటునేజ రాముడు నంహ 

రాశి౯ దాట నరుల్ వా 

రాశి౯ా. సేతువునుగశ్లు $ రాణక౯్మ్హ్మోణి౯. 

పునర్నిరూప్వ్య.-_-మణల నిరూపించి.___ 

వృ॥ న సాగరో౭ఒసౌ నభఏవ ఫేన 

(వజా నచామో విపులోడువర్షాః |. 

న సేతుచేషపో2ఒపీ నిశాచరాణాం 

నృపాతకానా మపి భూను'కేతుః | 768 
అ అసౌ=ఇది, .నసాగరః= సము దముకాదు, నభ ఏవ=ఆ కాశ మే; ఆమి ' 

చ=ఇవియు, నే ఫీన్య వజాః= =నుబుగు సమూ వాములుకావు; విపులోడుపర్దాః= విశే 

షములె లై ననక్ష[తే రాసులు, ఏపో౭_పి= ఇదియు, నినేతుః= జేతువు కాదు నిశా 

రాకాం= రాక్షనులకును, నృపాతేకానామవీ = = మనుష్యుల పాతకములకుగూడ, 

ధూమకేతు = ధూమకేతువు. -] 



560, విశ్వగుణాదర్శము - 

తా, ఈసముదము నురు6ంగులుగలిగి చుక్క_లుగల ఆకాశయునలె నున్నది, 

“ఇందలి నేతువోరాక్షసులెకేకాక, సకలమనుష్యుల సకలపాపములకును ఊ త్పాత 

హేతువై న ధూమశేతువువలె పరివారకమై యున్నయిది. 

తే. నిధియకాదిది, యాకాథ $ మిదియెయగును 

నురువు లివెకావు చుక్కల శ తరణగలగును  _ 
సేతువిదెకాదు ఘనధూవమ+ కేతు విదియ 

నరులపాతకములు నిశాశేచరులు నడంగ.. 

౫॥ పశ్యాతజలచర్య(భవము చమత్కా_రమ్॥ 764 
వ. చూడు మాడ జలచర భమకారి చనుకౌ_రి భావమును. 

వృ! గ జేందబు వు నల సేతుశై లాకా 

(గాహో | ౫సరశే జలధావసంతః | 

తద్దాంసజాయాస _సముళ్థేదంస్ట్రా 

వ్వథాళ్ళపథావంతి యథాగత రే | 765 

ఆ.జలథౌ= సముద్రమందు, వసంత ః= =వసించుచున్న, (గాహాః=మెసళ్లు, నల 
సేత్రుశ్ణ లాక్ =నలునియొకొ._ ' చేతువునందలిపర్యత ములను, గజేందబుద్ధ్యా= 

గొప్పయేనులన లనెడితలంపుతో , (గసంశతే= =[మింగుచున్న వి. తత్ _ గాNసజ _ 

ఆయాస-సముత్త - ర్భ-దంష్ట్రావ్య థాః= వానిని- (మింగుటవలనకలిగిన. ఆయాసము చేత - 

అతిశయించిన- 4 జలబాధలుకణవియె, తే=ఆమొనళ్లు, యథాగతం = వచ్చిన్మ 
(తోవనే, ప్రధావంతి =పరుగిడుచున్న బి. 

(ల ఈస్రమ్ముథమందలి మొసళ్లు అనేతువునందలి కొండలను (మింగుచు, 
ఆమింాడ్రిఆయాస మువలన అతిశరుంధిన గోజలకాధంతొ' వచ్చిన్మ త్రో వతో 

చే పరూడుచున్న్నుని aT, 

౫గావాములు. గ్రసింపుశ. గయిద్ధి. నలశీతు. 
శేలజాల మైన 1 జలధితోన 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్ప శ్యేతిహోససహితము. 591 

వాన్ని గాసమునన$వ్యథ చేసి దంష్ట్రలు 
తోన కదలికదలి * శతొలంగికొనును. 

పునర్విచింత్య.___మజులం జింతించి.._ _ 

వృ॥ డిండిరఖండాన్వయ పాండురాభం 

_దాఘిష్టు ము చై, ఎ పరిణాహావంతమ్ | 

_ కారకుత త్స చతుం కలయే గుణాఢ్యం 

శాత త్తరీయం ధృత మర్ష వేన ॥ 766 

అ. డిండీరఖండ-అన్వయ- .పొండురాభం = నురుంయగడ్డ లతో కూడిక చేత. 
తెల్లనె న కాంతులుక లదియె, (దాఘీష్థం= దీర్భ మె ఆ చె చక= =పొడవై, కురికకా 

వావంతేం= వి శ్రీ ర్గతకలదియెన, కాక్షుత్త క్థచేతుం= శ్రీరాముల సేతువును గుణా 
శ్యం= సుగుణముల చేతను - నూళ్ల చేతన్ కూడుకొన్న దె, అర్హ వేన = సమ్మద 

ముచేత్క ధృతంజధరించిన, ధాతో త్తరీయం = తెల్లనిఅంగవ స్త్రిమునుగా, 

కలయే=తల౭చుచున్నా ను. 

తా. నురుంగులతో తెల్లనై నిడివియు వెడలుపునుగల సేతువును మంచినూలి 

తోయగాడి సము దుండువేసికొన్న తెల్ల నిఅంగప స్త) మనుగా తలయచున్నాను. 

ఆ. నురుంగుతరంగలూని శ నెజి తెల్ల నిదియాచు 
నిడుపు వెడలుపూని $ నెగడు రాము 

సేతు వీదృశ గుణ జాత మాకతన వా ' 

ర్నిధికి ధాత ముత్తశరీయ మనుదు. 
యద్యా.. లేదా P_ 

వృ॥ చిరా ద్ధరాభూరి భరార్తమార్తి =. 
ర ర రిత్క రివ్వర్పిత నె నై జకృత్యః | 

ర మతమళయామోార్మవ. వారిశీే . 

(శేతే సకిం ఛీతుమిే పీఇశోవంక " ౧.౧౧ 767 



925 విశ (గు ణాదర్శము 

అ. చిరాత్ =చాలకాలముగ, ధరా -భూరిభర - ఆ ర్హ-మా ర్హిః=భూమి" 

యొక్క-_ ..అధిక భారము చేత-పీడింపయిడిన - శరీరముకబవా(డే, హారిత్కరిపు= 

దిస్టజములందు, అర్చిత్ నె జకృత్యః = ఒప్పగించిన తనపనిగలవా.డె, | శమక్షయా 

యిజ=కష్ట్రము తీఅంటకొఅకై , శీతే=చల్లనై న, అర్హవవారి = సమ్ముదజలమందు,. 

సశేప8=ఆ యాదిశేషుండు, సేతుమిపే.ణ = నేతువనునెపముతో, శేలేకిం = 

శయనించుచున్నాండా? ఏమి? శ 

తా. ఆదిశేషుండు ఆదికాలమునుండి తన భూభారశ్రవ నివారణార్థ మై 

ఆ భూభారకార్యమును దిగ్గజములకిచ్చి, ఈ నేతురూపముతో చల్లని సముద్ర 

జలములో శయనించుచున్న యట్లున్న వాండు. 

, చిరకాలము స్థిర భౌ రము 

ధరియించి (శ్రమించి దిగిభ $ధారిత' భరుయై 
యురేం[ దుండు విశమపడ 

శరధికా సేతువు నెపమున $ శయనించెనాకో ? 

ఇ. శేషుండు=ఆదిశేషుడు-71 వ పేజిలో ఫణాభృదీళుండు చూడు? 

ఇ. దిగిభ ములు=దిగ్గజయులు, దిక్కులు=(పాచి, మరీచి, (పతీచి, ఉఊదీచి 

అని వరుసగ చతుర్ణి క్కులును, వీనిప్రక్కు_టి అగ్నిమాల, నై బుతిమయూల, వా 

యుమూల, ఈళాన్యమూల అను చతుర్తి క్కూ_లును అష్ట్రదిక్కులు. 

ఇ. ఈ అస్థదిగ్గజయులు=పరుస ఐరాపత, పుండరీక, వామన కుముద, 

అంజన, ఫున్నదంక, సార్వభౌమ, సుప్రతీకములు. ఇవియు భూభారము 

వహించుచు నుండునవి. 

ఇ. ఈ దిగ్గజాధిపతులై న దిక్చాలకులు=నరుసగ ఇం[ద, అగ్ని, యను, 
నెబుతి, వరుణ వాయు, కుబేర, ఈశానులు. 

విమృుళ్య శ్లాఘమ్..__ విమర్శించి శ్లాఘించి._ 

శ్లో యః పురా పాొపదశక చ్శేచే సాధనళాంగత; | 

ఇ5ఇ . స చేతుర్నకథం శ క్షణ పాప పంచక భంజనే | 768" 



సటిప గాం ధ పద్య టీకా కొత్స ర్యేతిహాససహీతేము. 598 

అ. యః=పఏీది పురా౭యుంద్కు పాప పదశక చ్చే దే. =పాపిష్యండైన పదితేలల 
రావణుని పదిపాప ములను "ఛేదించుటయందు, సాధనతాం = 'సాధనత సము 
గతు=పొంటెనో సనేతుః=ఆనేశువు పాపపంచకభంజచే = ఐదుపాప 
లను పడంొట్టుటయందు, కథం= ఎట్లు నశ కః=ళ కికలదికాదు? 

తా. ఈనే నతువు మొదట పదితేలల రావణునివలె పదిపాపములనుక పడ 

గొట్టెనదిమయై, ఇవ్రేడు ఐదుపాపములనై న పడంొట్టుటకు వీనికి చెత కాక 
పోయినడా ? 

క. మును పాపదశళక నివాతిని 

ఘనసాధనతను గని, యెది 4 కరము (పకాళిం 
చెనొ; యాసేతువె చాలడె ? 

క ను/గగొననీపాపపంచశకనివాతి జగతిన్, 

ఇ. పాపపంచక ము=పంచమహా పాతక ములు-_బవావాత్య, గోవాత 

పానము, స్వర్ణ స్తేయము గురుకెల్ప గమనము. 

ఇ. పాపదశకము = దశ.విధపాపములు-అసకో కి, దోషారోపణో. కి 
కగినో క్రి, నివ్ఫలో క్రి, చార్యకరణ, దు ష్కెర్యకరణ, దుష్కార్యా పేక్స, 
పరఖార్యా పేక్ష్య, పరదవ్యాపేక్న, వాత్యేలు. 

౫ ఇతిపరావృత్య అన్యతో౬వలోక్యసామోదమ్। 769 
వ. అని మజులీ మజొక్క పక్క పలోకించి[పమోదించి. 

గ॥ అసో! కృళానొ ! స్రణుకావత్కిశ్చి నై నె నమావాం (పతి 

సం(పతి(పవదతి | 770 

వ. ఓహో ! కృశానూ ! ఒకానొక పురుషుండు మనయిద్ద జీని 

గూర్చి ఇట్లు ఇప్పుడు వెసుచొన్నృలేదు వ వినును ? 

ద శీణమథురావర్ష నము 

, సురా 

ఇ. దక్షి ణమధుర-ఇది పకుళపల్లి , పరగు ణపళ్లి) మధురపల్లి ,» ఆను నాచ్చి 
మార్గ్లతోడి . 'గూడలకుగర్బన్సి-ధి సుందరవల్లి నాచ్చియార్ తోడి కళ్ళ 

88 



భ94 . _._ _- . విశ్వగుణాదర్శము - 

ఘర్సన్నిధి; కాల మేఘ"ప్పెరుమాళ్.. సన్నిధి,. "మిద లైన విష్ణుచేవాలయము 
తోను, మోనాక్షిదేవితో సోమసుందశేశ్వర దేవస్థానము. "ముద_లైన శన 

జేవాలయములతో  నుచితములై న మరఠముందిరారామున త్రములతోను, విచి 
(తములై న రాజవీధులతోను రాజిలుచు, పాండ్యరాశై న వల్ల వ దేసరాయని 

'రాజీకమున నుండినది. 

శో ఉ త్రరనుథు రే వేయం దథ్నేణనుధు శేతి వఖ్యా తొ | 

యశోదానంద నానందా తృర్వసంపత్సు దృశ్య తే | 771 

అ. ఇయం=ఈమధుర, ఊ త్రరమభురేవ=ఈూ త్తరదిక్కు_మభురవ లె, దవ్నీ 

ణమధుేతి =దక్షీ ణదిక్కు_ మధురఅని, విఖ్యా తా=(పసిద్ధమై, యశోచానంద 

నానందాత్ = యశో డా ప్యుతుండై న (శ్రీకృష్ణునిపలని ఆనంద ముపలన- (యకోచా 

. =యశస్సునిచ్చునదై, నందనానందాల్ = =బిడ్డ వలని ఆనందమువ లన) సర్వసం 

పత్సు=సకలసంపదలలోన్సు దృశ్య తే=కనంబడుచున్నది. 

తా. ఈమభుర దక్షీణమధుర అనయుడుచు, ఊ_త్రరమభురవలె'యకో దా 

నంద నానందముతో సకలవిధసం ంపదలతోను కానంబడుచున్నయది. 

క, ఈయది మథురాపురి త 

నాయు త్రరమభుర సాటి $ మె వివిధవిధం 

బైయు యశో దానందను. 

డాయతవుయి పలుసిరులనె ఈ యలరుచునుండున్. 

"ఇ. నదయశోదలు _ ఊఉ త్తరమథురలోని (్రేపశ్లైయందలి శ్రీకృష్ణుని సెం 
ఫుడు తండ్రియు తల్లియు. 

వృ వటదశపుటశాయీ వీక్ష్య తాం, విన్షుచి త్ర త్ర 

_స్తముపచరితుమాస, పాదురానీత్తులస్యామ్ _ 
తెదశ కృతిక తేఒ_|'కా ౭.2 ము _కృమాల్య (పదా(తీ 

నముఇతివద ? గోదాంతామవాంచ (పణౌొమి | 777 
"అ. అక =ఇక్కడ, వటదళ పుటశాయీ = వటప(తశాయియైన స్వా 
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వీక్యు తాం=నేవింపంబడుదుకు గాక ? విష్ణుచి _రృః=విష్ణుచిక్తులనెడివారు, తేం= 
ఆవటప్మతశాయిని, ఊపచరితుం = ఉపచరించుటకులూాను, ఆస=ఊన్న వారు... 

అము క్రమాల్య _పద్యాతీ= చూడిక్కాడు త్తనాచ్చియారు, (తిదశకృతికృతే. = 

ముప్పదిపొశురముల తిరుప్పావును చేయుటకై, తులస్యాం=తులనీవనమందు ,. 

(పాదురానీత్ =పాదుర్భవించెను. కాం=ఆ, గో దాం=ఆకో దెనాయకీనిగూర్చి, | 

నమఇతి =, నమస్క్కారముఅని వద = చెప్పును + అవాంచ = "నేనును. 

.(పణశామి=నమస్కరించుచున్నాను. 

తా. ఈమథురాపట్టణమందు వటప్మతళాయి ెరుమాళ్లును, వారి కపచారో 
కులుగా విష్ణుచిత్తు లనెడిపెరియాళ్వార్లున్కు 'తిరుప్పావు తిరుమొబ్రియును 

పాడుటకై. తిరుత్తుళెయివనమున. అవతరించి పెరియాళ్యా ర్లకు పెంపుడు 

కొమా రమైన ఆండాళునుక నేవసాయించుచున్నారు. ఓక్ళశానూ ! నీ వా 

యాండాళుకు దజ్బముసమర్చించు ? నేనును సమర్చించుచున్నాను. 

తే. ఇటను వటష(త్రశాయియు $ నబుల విష్ణు 
చిత్తులును జూడికొడుతయు 4 సేవ సేయం 

గానిపింతురు చారి నే + కాంచికాంచి 

యంజలిం చెద, నీవును ఈ యంజలించు ? 

ఇ. వటప్మతశాయి =దక్షీ ణమచురలోనిమవో విష్ణువు. వీరువ్యూ నామన రూ 

న్నిదతోనుండి త్నీరసాగరమునపలె ఇక్కొ_డను వటషతములోశయనించుచుండి- 

1శీవిష్ణుచి త్త, (శ్రీనోడాబేవ్కీ గరుత్మత్సహితముగ ఆండాళ్. పెరియాళ్యార్ల 

మంగళాళాసనములతోను దక్సిణమథురలో ఐదుమైళ్త్లదూరములో మధుర 

వల్లి మరకతవల్లి నాచ్చియార్శతోడి కళ్ల కుకర్ -. సన్నిధియ్యూ.. ఊరే వకు 
భపల్లి గుణపల్లి నాచ్చియార్లతోడం ూడల బక్ 'సన్నిధియు మొదలైన 

ఇష్టుబేవాలయములతోను, గోపుర "మణిమండప (ప్రాకారాదులచే ' మనో 

వారమై మహోన్నతమైన సన్నిధిలో నేపసాయించుచుండు సామి. . 

ఇ. విష్ణుచిత్తులు=పెరయాళ్యాార్లు: వీరుగరుణాంశమున అవతరించి పదుగుః 
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రాళ్వార్ల లో నొక్క_రె ఆమథురలోని 'పటప్యతళశాయి సన్నిధికి తులనీపువ్వు.' 

మాల్యాది-కంకర్యము చేయుచుండువారు,. 

వీరు, ఆమభురాపట్టళాధిపతి వల్ల పదేవరాయండు అను పాండ్య రాజు పరత 

త్యనిర్ల యము చేయువారికి విద్యాశుల్క_ముగా ముళ్లెకట్టించి పండితులను పిలి. 

పింపలా, స్వప్నమున ఆ వటపత్రశాయి అనుజ్ఞ చేత పరనుజేదాంత ప్రతిపా 

ద్య మైన నారాయణపరతే (మును . నిర్ణ యించి స్వపక్షమును స్థాపింపలగా; ఆ 

రాజు వారిని ఏనులగమోింద నక్కింది పండితులతో పరివారముతో, కరతాళ. 

ములతో పంచవిధవాద్యములతోోడి ఘంటావాదనములతోనువారికిభ ట్ట గాథులు 

ఆను బిరుదునామమిచ్చి, ఊరగించునపుడు అక్క_డివడపెరుంకోయిలుడయాక. , 

స్వామిపిరాట్టితో లహాడ గరుడవావాగారూథుల యొదురొ-నిసేవసాయించి,. 

ఆపెరియాళార్గ పల్గ్లాండు మంగళాశాసనమున పరమానందభరితు లై న ఆసా, 

మికి పంచశతగాధ్య  పెరియాళ్వా ర్రిరుమొత్రి అను దిన్యపబంధముల నను, 

సంధించి తర్వాత ఎప్పటియట్ల ఆభగవత్కెై_ంకర్య పరులై లై యేయున్న వారు. 

_ధన్విపుక వర్ణనము. 

న్లో॥ అ|తధన్విపురీ సేయం దృశ్య తే సుందరీయథా | ' 

త థాగోదాఖ్య చవ్యా౭భూ న్నిత్వ మంగళసూ త కా i 

అ. అక= ఈమధథురాపురిలో, ఇయం=ఈ, ధన్విఫురీ = (్రీవిల్లిపుళ్తూరు, 

యథావ=ఎట్లు, సుందరీ= సుందర న్ష్రీ గా, దృశ్య లే=కనంబడుచున్నదో, తా= 

అట్లు, గోదాఖ్యచేవ్యాజనోదానామక దేవితో, నిత్యమంగళ సూ(తకా =శాత్చ్స 

తమైన మంగళన్య్నూతము కలదిగాను-శుభ కార్య విధాయకములై న ఆప స్త- 

శాళ్యలాయ నాది సూ తములతోడి వి పులుకలదిగాను, అభూత్ = =ఆయెను.. ' 

తా. ఈ మథురాఫురితో (జేరిన (శీవిల్లి పుత్తూరు సుందర న్త్రీవలె సుమంగ 

యె, ఆప స్తంచాశ్వలాయన బోధాయనాది నూ తములతోడ్. ద్విజసమూ్య 

ముకలదియె యున్నయడి. 

కల విల్లి పురియు స్ట నందున్తుందరివ లె... 
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జూడికొడుత తోడ + వేడుకార 
సొగనుగలిగి చెలం 4 నుభగమంగళసూ త 
గాల నున్నయదిగ శ గానిపించె. 
ఇ. గోదాదేవి=కో దెనాయకి, ఈయమ ఆ డ్రీవిల్లి పుక్తూ౩లో ఆ పెరియా 

ఛ్యారి తులనీవనమ్మన ఆవిచ్చిన్న తేజో తిశయముతో ఒక చిన్న చాలికాశిశువు 

గా కనబడి ఆ "పరియాళ్యార్ల చే ఇంపు పెంప్రతో పెంపంబడి ఐదపయేంల ఆ 

"పెరియాళ్యాార్లు అక్కడి పెరుమాళ్ళేకు సమర్పించు పువ్నమాలికలు వారు 

ఎట్లు తిరువుళ్లపట్టి ఎట్లు శృంగారముతో సేవసాయింతురో; ఆది కనిపెట్టుద 

మని తౌను ఆమాలెలు తేన (కొమ్ముడిలో ముడుచుకొని అద్ధముచూచి ఆనందించు 

కొనుచు తోడనే ఆమాలెలు ఎప్పటియక్లై యుంచి యుండినది. ఒకనాడు 

"తెలిసికొని, వారు స్వామికి 'సమర్పింపక, వేటుమా లెలుకట్లి సమర్నింపలాగా 

అది ఆస్వామి చాత్తుకొనక. దిగువ జార్చివేసినదికన్సి మనస్సంకటపడి శరీరము 

పరవశమై నిదురలోవ'లె మైమజుచియున్న పుడు వారి కాస్వామి స్వప్పృముతో 

ఆమాలెలె నాకు సమర్పింపవలె అని కోరా, విని వీరు మనబిడ్డ భాగ్య మెట్టె 

దో, మన్నపా ప ప్త మెట్టిదో; అనితలంచి ఆ మునుపటిమాల్యములే తీసికొనిపోయి 

సమర్పించినందు న6 గలిగిన ఆస్వామి దివ్య సేవకానందించుకొంచు, ఆందునలన 

ఈ చూడికొ్క్కాడు త్త 7” అనిపేరు (పఖ్యాతపడ్డ ఆబిడ్డను గనుగొని వయనువచ్చి 

నది అని కల్యాణముజజుపుట 'కాలోే-చించలాా; నాకెవరును పనికిరారు; న్నీ 

శంగచనాథుల నే కల్యాణము చేసికొందును ఆని నిశ్చయించుకొని ఆము తిరు, 

ప్పావును తిరుమొడ్రియును పాడుకొని వేడుకపడుచు ఆందజతికిని చానిపలన 

ఛగపద్ జ్ఞాన భఛక్యాస _క్షసృతిశయములు గలిగించి రకీంచుచున్కు తౌను గోదా 

జేవిఅనియు అండాళుఅనియు, చూడిక్కొ_డు త్త గాచ్చియారుఆనియు పేరు 

పాందుచునుండి, ఆవెనుక తనతో ఆడుకొను పాడుకొను పడుచులతోను, 

తనుం చెంచుకొంచునుండు పెద్ద ముద్దియలతోోను, తన పెంపుడు తలివం[డుల 

తోను పోయి ఆరంగపతినే తన పతినిగా చేసికొని తన ఆలింగనముతో వారి 

తిరుమేనిలో నే ఐక్యమై ఆనందించుకొనుచున్న భూచేవి. 
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తామ్రసర్టీ వర్ణనము. 

ఇ. (తా(మపర్లి _ఇది చోళ చేశ మునకు పె దక్షీణదిక్కు_న కన్యాకు 

మారిసజకునుండు పాండ్య దేశములో మథుర తిరునెల్వేలి జిల్లాలమధ్య మ్ రెపు 

జిప్పలతోడ (పవహించెడునది. ) 

వృ! తాపం విలుంపతి నృణా మిహ తా(మపర్టీ , 

'త్యాఖ్యాం వహకా భవదవానల జృంభితోత్లమ్ ' 

పాథోనిధేస్త్రిజగతీ (పథితోఒవరోధో 
రొధోోలసత్సరమహర్ష్య మహర్షి యూథః ॥  Ti§ 

అ. రోధః_లసక్- పరనువార్ష -మవార్షి - యూథః=గట్లయందు- (పకా శిం 

ఇెడి.అతి సంతోవముతోడి- -మహాయిషులయొక్క__సమావాముకలదియి, త్రీజ 
గతి=ముల్లోోక ములయందున్సు (పథితః=పసిద్ధమె, త్యామపర్థితి =. తామ్రపర్ణి 
అని, ఆభఖ్యాం=పేరిని, వ వవాక్ =పహించుచు, పాథోని ధేః=సమ్ము దునియొక ్క_, 

అవరోధః=అంతఃపుర స్హ క్షీ భవదవానల- జృంఫెత - జర్భం = = సంసారదావాగ్ని 

చేత- విజృంభితమై- చేచినటి టి, నృణాం తాపంజమనుష్యూల శాపమును, ఇవా= ఇక b 
డ్క విలుంపతి=- నాశము జ్రేయుచున్న ది. 

తా. తామపర్డ్మి సమ్ముదుండజే భ రశాలలిగి గట్టున మవార్దులుండియు, 

సంసార దావాగ్నినుండి లేచిన యిక్కడివారల శాపము త్ vee జేయు 

చున్నది. 

'ఆ. భవ్య తామపర్టి 4 ఛవదావపావకో 

తాపలోపక ర్తి శ తనదురోధ 

ముల వమువార్డుల రస శే ముల (_బహర్జులం జేయు 

స్వర్ణ పునవరో, ధ$ మవుటందానె. 

కురుకాప్పురీ వర్ణనము, 

ఇం (కోరుకాపురి-ఇది పాండ్య దేశములో దక్షిణ మథురకుమోంద తిరు 
నెల్వేలిజిల్లాలో త్యామపర్టీ తీరమందు. (జమ్మాతీర్థమునొద్ద నాథవల్లి తాయారు. 



సటిప్పణాంధ్ర, పద్య టీకా తాత్ప ర్యేతిహాససకి హాతము. 59కి 

తోంహాడ వేంచేసియుండు ఆదినాథ “పెరుమాళ్ సన్నీధితో డనుండు "ఈ 'కోంతీ ' 

పురిఅనెడి ఆశా ర్తి రునగరి. 

గ్య తదభ్యర్థ ౦ నిర్వర్ల న్ర-దాని సమాపమున సమోామ్నీంచి. ' 

వృ॥ చకా స్టి కురుకాపురీ శుచిని తా (మపర్తీ తే 
ఏర క్తి పరిప కిము (తయుగ భ కి క్రిభిర షె కి! 

దృథ(వతశి రార్యురోవకుల సంపతద సంభర. | 

ధ్వనిద్విగుణదృంఛణ (దవిడ వేద మాపో ంలా॥ 775 
అ. శుచిని=పరికుద్ధమైన, త్యామప న్రీకకే=తా మపి గట్టున, దృఢవ్రత- 

శఠారి-ఉరః-వకుల_-సంపతేత్ -బంభర - ధ్వని-ద్విగుణ - జృంభణ- దవిడవేద_ 

ఫఘాోవ.-ఉజ్జ్వలాజదృఢ మైన, నియమముగల - శఠగోపులయొక్క - వక్షస్థలము 

లోని_వకుళ మాలిక లనుండి-జూణీపడుచున్న - భృంగములయొక్క_. - ధ పనుల చేత్- 

"అట్టించుచున్న -విజృం భ ణముగల- _దావిడ వేదములయొక్క_ _అనుసంధానశేబ్ద 

ముచేత_ప్రకాశించునదియైన, కురుకాఫురీ = కురుకానామనగరి విర కి-పరిప 

శ్రీమతియుగభ క్షి ఫిః=విర క్తి చేత -ఫలించిన - భగవద వయిక భ _కిగలవా( 

రైన  దైన్లవెః=వైఫ్లవులతో, చకా స్టీ= పకా శించుచున్న యది. _ 

తా, ఈ కురుకాపురి ఆ వకుళాొభరణుల వక్షస్థ ల షకుళమాలికలలోని భాం 

గములు వారివాచా విన్న (దెవిడవేదానుస సంధానముతోను, విర కి సంపన్ను 

కై భగవద్భక్తి గలవై నవల అధ్యయనములతోను (ప్రకాశించుచున్న యది. 

ను. కురుకాపూర్వరముర్వరం దన రె6 నళోర్కుల్మ్ ౦చనీపేంచిన౯ా 

బరిశుద్ధిం దగు తామపర్టి నది వశస్ఫారంపుం చారంబునకా 

బరయకా భక్తి విగ_క్షి.బర్వ భగవేళ్ళ కిధువు శై అెంప్టవు. 

ల్వరుసకా చేర్చి శఠారిదాల్చ్బు వకుళాశలంకార రుంకార కృ 

ద్వర భృంగ దిర్రగుణీకృత ద్రవిడ వేశదధ్వానఛామంబుగాన్ 

టి. [తియుగుండు = =మూాండుజంటలు నల వాండు- వడ్డుకా కై క్వర్యతులుగల భగ 

వంతుడు, వడ్డు ఖై ఆ శ్వర్య ములు= “మహాత తస్య సమ్మగస స్య ఇె ఇిర్యన్య యశస 



600 : - "విశ గ్షగుణాద గర్భము 

థె ర్య యళ కీ జైనవై వై రాన్యములు. 

గ అత్రత్యానాం ధర ర్యసత్య్యానాం: హరిభృ త్యానామిళ్ధ మనుసం 

ఛానమ్॥ 776 

వ. ఇందలి ధర్శ నిస్తాతులగు వె వెప్తవుల యనుసంభాన విరావిథాన . 

- (ీనులకింపగుచున్నయది.) 

శ్రీ శఠకోవమునీంద, వర్ణనము. 

ఇ. శఠగోసమునులు=నమై యాళ్నార్లు. విరు కురు కొాపురియందు కారికుమా 

రులై అవతరించినది మొదలు _స్తన్యపానమైన "లేక తెలిదండుల చే కొనిపోంబడి 

పొలిందగి[నఫీిరాక సన్నిధిలో నిలుపలా, అదివజుకు కనులె తెజువని యీ బిడ్డ 

తటాలున కనులు తేటచి స్వామిని నేవించినతోడ నే జరుగుచు వచ్చి అక్కడి 
తింతిణీవృక్ష్షమూలమున (ప్రవేశించి ఆ్యమానితొజలో చేరి యెవరితో పలుకా 

డక మానము దలోనెయుండి సవాసశాఖాది (చావిడ(పబంధములు అనుసంధిం 

చుచు రాతిలో బా గ్యేతిరాపముగ కనంబడుచు, నుధురకవియాళార్లు ఆశ్చ 

ర్యపడి వచ్చిచూచి ఆవిగవాము (పభాపము తెలినికొని తమకు దండము సమ 

ర్చించి తమతోడ నే సవాఐనసించుచు తమకు శిష్యులునై యుండ వారితో నా ' 

నందించుచే యున్న వారు. అక్కు_డి ఆశ్రియఃపతి (శీభూనీళాస మేతుంండె గరు 

డవావానారూథుండై “నేవసాయించయగా, సేవించి ఆనందించి వారిని ఛ్యానిం 

చుచు వారివిషయమున అనుసంధానముక్ చేయుచుండిరి. వీరికి శకులను=దు శీ లు 

రనుదెద్ది రక్షించువారగుట చేత శఠగోపులనియు, ఆశకులవిషయమై చూడలా 

చె కోపపడువారగుటచేత శఠకోసులనియు, వారు తమయొద్దికిరానపుడు వారిని 

శ్యతువులనుగ నెంచుటచేత శఠవైరులనియు తిరునామములు, 

వ! ఏ వనృష్టన సహ[సకౌఖాం 

.పరిమాం్వద్దావిడ సంహీ తాం. హీతాం నః।. 
me ME 



_సటిప్పణాంధ ధ్రవద్య టీ కాశాత్స శ్యేలివోససహితము. 6641 

గురవే కరవా మనిత్యమస్పై . 
శఠగోపాయ మవార్ష యే (పణామాళ౯॥ 777 

"అఆ, సవా _స్తకాఖాం= వేయికాఖలుకల చై, పరమాం = సర్వోత్కృష్టమై, 

హే తాం= అందజకుహిత మై, _దావిడీం > _ద్రావిడసంబంధ మైన, సంహీ'తాం= 

(పబంధమును, నః=మౌకై, పరిసృష్టవలే=నిర్తించినట్టి, శఠగోపాయమవార్ష 
యే=శఠగోపమపకీమునులు అనెడు, 'సరవే = ఆచార్యుల నిత్యం= పతిదిన 
మును (ప్రణామాకా =నమస్యా_రములను, కరవామ= చేయుచున్నాము. 

తౌ. మనహీతేయునకై (దావిడ సంహితను సవా(స్రశాఖులుగా జేనియున్న 

ఆ శఠనోప పమవార్డులనెడి యాచార్యులకు నమస్కారములు చేసాము. 

శ పీతముగ (శితికృతి: వితతి॥ి 

సతముగ జగతికి సహస శ శాఖార కమె 

యతులితముగ. ( దావిడసం 

ఘాత మొగి జేసి న శఠారి 1 కేర్యజ రలాఅతను. . 

బే. (శితకృతివితతికిక. = అఆ్యశితులైనసుకృతౌత్య్మల సమూనామునకు, 
మొగిక =నరుసగా 

తింతి ణేవృతు వర నము. 
లో £2 

ఇ. తింతిణీవృక్షము=చింకేశెట్టు, ఇది శేషాంశమున అపతరించి అక్కడి 

సన్నిధి కెదుటనుండి తేన కోటరమున నమ్మైయాళ్వార్లను అవసాన పర్యంతము 

వేంచేపించుకొని యున్న పృక్షము. 

వృ॥ అంచామ చించాతరు మద్భుతం తం 

పంచామర[దూ నవధీరయంతం | 

శ శారిసం జ్ఞం కిల యస్యమూలే 

తపఃఫలం కించి దుదంచితం నః॥ TT 

ఆ. యస్వ్యజ ఏతిం(తిణీనృక్షముయొక్క, మూలే=అఆడుగున్క శశారిసంజ్ఞ ౦ 
ఇశేఠగోపమునీందులు అనుపేరుకలదై, కించిత్ = ఒకానోొకటి, ఉదంచితం = 



602. విశషసుణాదర్యము. 

ఒప్పునదిమొను నః=మాయొక్క_, తపఃఫలం=తపఃఫలమెం ? తం=అట్టి, సంచా 

మర[దూక్ = ఐదు దేవసృక్ష ములను అవధీరయంతం .= తిరస్క_రించునదియై , 

అద్భుతం =ఆశ్చర్యకర మైన, చించాతేరుంకిల=తిం, తి ణీవృక్ష ఘమనుగదా ? ఆం 

చాముజపూజించుచున్నాము. : 

తౌ, తింతిణీవృక్షయు నడుగున ఆ శరగోప పమునీం[దులే యుండుట మాకు 

తపఃఫలమై, ఆ కల్చ్పప్ఫృకృములనుగూడ తిరస్క_్రించునంతటి కోరిక లిచ్చెడేి ఆశ్చ 

ర్యముగల యీతిం[తిణీవృకము నే మేము పూజించుచున్నాము. 

అ, కల్పవృమేనులనె $ యల్సములుగ నెంచు 

చించవృకుమును ద శ రించంగొల్లు. 

మాత హః సలంబజె 4 మహనీయశ క వైరి 

చేనిమాాలమందు( + బేజరిలెడి 1 

టి. పంచదేపపృ్పక్ష ములు =ఐదుక ల్పనృత్షములు, ఇవి- * మంధార3, పా, 

జాతకఃం, సంతాన$, కల్పవృకశ్చ, ఫుంసివావారిచందనమ్ ”” ఈరయెదు 

స్వర్ణలోకమందె దేవేరదుని నందనవనమున నుండునవి. 

వృ॥ దిశ౯ా(శితానా మన్ఫుతాత్మకం ఫలం 

విలతణో భాతి న తింతిణీతరుః। 

సహ సశాఖం (దవిడాగ మంసృజ౯ 

సయస్యమూలం 'సముపా(శితోమునిః | 779 

అ. సః ముని;= ఆశరగోపమునులు, సవా సశాఖం=శాఖాసవాసములుగల, 

(దవిడాగమం=(దావిడ వేదమును, సృృజక్ =సృృబజించేచు,' యస్య=ఏతిం|త్రిణీ 

పృక్షయునకు, మూలం = (వేళ్ల కిందిభాగమున్సు సముపాశ్రితేః = ఆశయించిన : 

వారో? సతిం|త్రి జీతరుః= ఆతి ౦తి చీవృషము, (శి త-నాం= ఆ|కితులకు, అమ్మ 

తాత తృకం=అమృత స్వరూపమైన, ఫలం= ఫలమును, :దెశక్ =. ఇచ్చుచు, ఇలకు | 

ఇ౭=అసాధారణమై, ఖ్యాతి =(ప్రకాశించుచున్నది. | 

శా. ఆశరఠగేపమునులు (దవిడజేదయమౌశా - సవా(సళాఖలుగ ల బవ్యనం 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీశాతాత్స ఢరివాససపితము. 608. 

హీతను ఏవృక్ష ము క్రీంద సృజించుచుండిరో "అట్టి ంతాతింతేణీన్భృ క్షయ 'తొను. 
లోకవిలక్షణమెై తన్నాశయించినవారికి అమృతరూపమైనభల మును ఇచ్చుచు. 
(పకాశించుచున్న ది. 

ఆ. అమృత మయము ఫలము $ నా శ్రితావలళి కిచ్చు 
నల విలక్షృ ణాత్మ్య $ మొన్లువృత్ను. 
మాత వహొలనుందు క నాశ్ కారాతి దా 
విడసహ సశాఖ శే వెలసివేయ. 

వృ॥ వారిమివకృ తొవతరణం 

వకుళాభరణం వృణీమహేశరణమ్ | + 
ధ్యేయం యం విదురార్యా 

ముముత్తుభి ర్య త్ప్రబంధ మభ్యేయమ్। 780- 
అ. ఆర్యాః=శిస్లులు, యంజఎపరిని, ధ్యేయం=ధ్యానార్హు లనుగ్యావిదు3= 

"తెలిసిక్రానిరో? యత్సం)బంధం = ఎపరి _దావిడ|పబంధయఘను ముముతుఖిః = 
మోక్నేచ్చ. కలవారి చేత, అధ్యేయం = అధ్యయనార్ష్హ్మమునుగా, విదుః= తెలిపి 
కొనిరో?కృ తాపతరణం =ఇట్లు ేయంబడిన అవతారముకల, వారిమిప=[శ్రియః 
పతినివల్కె వకుళాభరణం=ఆశరగోపులను, శరణం =రక్ష కముణా, పృణేమ హే= 
న్వీకరంచుచున్నామ. 

తా. సకుళమాలికలె ఆభరణముగాగల ఆ శరనోపమునీంద్రులను ఆర్యు. 
అందటును ఛ్యానించుచువారి (దావిడ వేద (ప్రబంధ మును మో త్నేచ్భృకలవారంద 

అును అధ్యయనము చేయుచు, వారినే ఆ శియఃపతినివలె రక్షకులనుగా నీక 
రించుచున్నాము. 

లే, భ్యేయుండు. నెత డభ్యేయము $ నేతనికృతి 
యని ముముక్షు లవేకీంతు శ రతనిశరణు 
నవధరించెద వారివఠతె శ నవతరించి. . 

వజ లువకుళాళరణుం గృపా శ భరణునెపుడు.' 



604. పశ్వగుణాదర్శము '' "౯ 

తత్కృత దావిడ సంపా 'తావర్జనము, 

ఇ. ఈ (శీశఠరనోపమునీందులు - బుగ్వేదసారమును. తిరువిరు త్రము 

“గాను యజుర్వేదసారమును తిరువాశిరియ ముగాను, అధర్వణ వేద సార మును 

చరియతిరువందాదిగాను, సాను వేదసారమును తిరువాయిమొ ్రీగాను సాయిం 

_ శీనవారు. © 

ఇట్లు పదుగురాళ్వార్లు సాయించిన" తిరువందాది తిరుచ్చందవిరు త్తము 

మొద లెన దివ పబంధ ములును, ఆండాళు ఈడయపరులు మొనలుకొని 

పూర్వాచార్యులు సాయిం చిన తిరుప్పావు ఉప దేశరత్నమాల మొద్నలెన 

చివ్య(ప్రబంధములు నే (దావిడప్రబంధమయు లనంబడు చుండునవి. 

వ్భ॥ తస్మిన్మతిర్మె=. స్తు దృథా శఠారా 

గాయంతే ఉచ్చరిహ యస్యగాథాః | 

(పహాయ దేహం (_పథయంతి దివ్వే 

. పదేఒహవున్నాద ఇత పగీతే | 781 
అ. యస్యజ=ఎపరియొక్కు_) గాథాొః=[పబంధ ములను, “గాయంత$ జగానము 

చేయువారు, ఇవా=ఇక్క_డ, దేవార=శేరీరమును, (పహాయ=విడిచిి అవామ 

న్నాదఇతి=ఆవహామన్నా దఃఅని, (పగీతే=స్సుతింపయబడిన, దివ్యేపదే= పరను 

పదమందు, [పథయంతి=వృద్ధిపొందుచుందురో? తేసిక్ = అట్టి; శ రారౌ= 

శఠగోపులందు, మే= చాకు, దృా = నిశ్చలమైన, మతి ౩=జ్ఞ (పీ అస్తు = 

అగులాక.. 

తా. ఈశఠగోపమునుల సవా సశాఖావి [పబంధములు గానముచేయువారు 

ఇక్కడనే శరీరము విడిచినను; వారు “ అహమన్నాదోవామన్నా ద” అను 
(శతి పతికారము పరముపదమున చే నిత్యవాసము చేయుచుందురు. అట్టి ఆశధ 

గోపమునులయం చే నాకు దృఢభ క్తి కలిగిం యుండవలెను. 

కే. ఎకనిగాథలు గానంబుశ్యేపతిదినం బొ 
వ్రర్చువారు వార *కహమీో న్నాద” యన 



సటిప్పణాంధ్రపగ్య, టీకా తాత్స క్యేతిహాససహితము. 95 

బొగడంబడు దివ్యపద మునశ నెగడయగలరు . 

కోడకు, నటువంటి శఠ వై 01 నెడందనెంతు. 

వృ కృత దురిత నిరోధా నాం" | 

క్ర లత శుతిమాలి భావబోధఛానామ్ 1 

వశితరవ్యూనాథానాం 

న నుధాపి సమా శ ఠారిగాథానామ్ ॥ ౯782 

అ. కృత-దురిత- నిరో ధానాం= చేయంయబడిన- దోషములకు. అడ్డగింపుగలవి 

యు, కలిత- భుతిమాలి- ఫాప-బో ధా నాం= కూడుకొన్న _ వేదాంతములయొక్క_.. 

అభ్మిపాయములందు- జ్ఞానముక లవి యు, వశిత -రమానా థా నాం= స్వాథ్నపజు 

పంబడినళ్యశియఃపతి యుక లవియైన, శఠారి-గాథానామ్ = శఠగోపులయొక్క_- 

(ప్రబంధములకు, సు ధాపీ=అమృతే ముకూడ, నసమా= సరికాదు. 

తా. సకలదోవములు నివ ర్రించుటకై. సకలోపనివత్తుల ఆఫి పాయములు 

కలిగ (శియఃపతియే స్వాధీనమైయున్న యీ సవా(సశాఖాది (ప్రబంధ ములకు 

ఆయమృతముకూడ సాటిగాదు. 

ర్, దురితనిరోధములకు[ కుతి 

వరశిరముల భావబోథధ + వర్గకములకు౯ా 

సరియె? రవమానాథవనీ 

కరములకుకా నుధ శఠారి శ గాథలకరయన్. 

జనానుద్ది నే ఫ్ర-ాజనులను డైశి చి. 

వృ॥ కఠినశఠన రేంద స్తావకాకాశ్లోకపాళా౯ 

జఠర పఠరపూ ర్రై జాతు మూసంగిరధ్వమ్ | 

__లుఠతదృఢథఢతే మస్కేమాచ సంసారకూలే 

పఠతశఠజిదు క్రీ ర్యశమానీతము క్రీ ల 2788 
అ. జరఠర-పిఠర -పూ నై §=క డుపుఅ నెడు-కుండ-నిండుట కై, కఠిన. శర - 
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నలేంద-సా -సావకాక్ = నిర్ణయు లై - -దువ్యుత్యు లె తె న- రాజాలయొక్కొ_-స్టోతేము 

లు చేయునట్టి, మోక పాళా _అధమక్షోకములను, జాతు=ఒకప్పుడును, మాసం 

ఇరధ్వం= పకించికుండి? దృఢతమ స్కే.= దృఢ మైనఅజ్ఞూనముఅను- -అంధ కారము 

కల, సంసారకూపీచ=సంసారమును బావిలోను, ఘాలురతే=జాజునండి? అశ మ- 

ఆనీతే_ము క్షీ ॥=క ష్టములేక- తెచ్చుకొన్న-మాక్షముకల, శథబిత్ -ఉ క్రీం=ళర 

గోపమునీందులయొక్క-- (శీనూ కలను, పఠత=పఠించుండి ? * 

తా. పొట్టనిండుట క్రై అధములమో(ద అధమక్షోకములను చెప్పవద్దు? అజ్ఞాన 

మనెడి వీశటికల సంసారమ"ెడి బావిలళోన దిగ బడనద్దు గ కస్ట ము లేక యె 

మోక్షము కలిగించునట్లి ఆశఠగోపమునులక్రీనూ కుల నే పఠించు కొంచునుండుడి? 

ఆ. కడుపుకొజుకు. గజకు శ పుడమిోశులనుగూర్చి 

విడుండుపొగడికలను శ విడుండుభవము 

(థమణములను, జనులుశపఠియింపుండింపు మెక్ 

"ము _క్తిదములు శఠజి శ దు క్తిగములు. 

| ఇతి కృశాను మామంత్య---అని క్ర శౌనుంీలిచి. 

వృ॥ నను శ్రథగోపాయ త్వం 

(పణతిం (పాప్తాయ భావుకోపాయత్వమ్। 

శుములమ జే? కురు కాయా 

న్నిరసితు మంహో విరాజతే కురుకాయామ్ ॥ 784 

అ. నను=కీయిో | విమలమశే = మంచిబుద్ధిమంతు(డా ! డ్వంను 

కాయాత్ =శరీరమునుండి, అంవాః= పాపమును, నిరసితుం = నిరాకరించుట = 

. భావ్రక- ఉ పాయత్వేం= త్నేమకరమైన-సాధనమగుటను, సాప్తాయ=పొందెన 

వారె, కురుకాయాం=కురుకాఫురియందు, 'వీరాజతే. = (ప్రకాశించుచున్న, 

శరఠగోషాయ = ఈశరనోపమునులకు _ ర్రణకింజనమ సారమును, కురు = 

ణు 

బంద్ధిమంతుండా ! పేశరీరముతో వీవుశేసీకొన్న సకలదోషము 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య, టీ శా శాత్వ జ్యేతిపోససహితము, 60% 

అనుక నిరాకరించుటకు సులభోప్తాయు.లై ఈ కురుకాప్రురియందు (పకాళిం 

చు (శ్రీ శఠగోపులకు నమస్కారమువేయుమా? , 

శ, కురుకాపురి కాంపురమై 
దురితాళినిరాకరింప $ దుర్షభశుభసం. 

కరణోపకరణమైన వ 

ఠరిపుం (బణమింపు మోవి $ టక్ విములనుతీ | 

' కించ-___మజీయు,__ 

వృ॥ వకులాభరణీ యానాం. 
గాథానాం సన్నుఖాబ్ద భరణీయానాం | 

హరిగృహను భే తార 

స్వ రేణ పున లే (పపంచ మభ్యేతారః। 785 

అ. వారిగృవామ ధ్యే=కో వెలలనడుమ, తారస్వశేణ = నొప్పధ్వనితో, 

సత్ -ముఖాబ్ద-ఛ రణీయానాం= సత్చురుషులయొక్క_ - ముఖపద్మ ములయం దు- 

భరింపందగినవె , పకళాభరణీయానాం = శరఠగోపమునిసంబంధియెన, గాథా 

నాంజ(శ్రీసూ కుల యొక్క, అభ్యే తారః =అ ధ్యయనము చెయువారు పపంచం 

=ఈ ప్రపంచమును వున తే=పవి త్రపజచుచున్నారు. * 

తా, ఈ శఠగోపషమునీందుల సవా[సశాఖాది (శ్రీనూ కలు అనుసంధించు 

చారును, అ స్రాయనము చేయువారును, అక్కు_డక్క- డ దేవస్థానములందును 

ఉవె స్స పరముతో గానము చేయుచు లోకమును పమ్మిత్రమ చేయుచున్న 

ఆ. వకుళభూపషణో కు ౫ లఖలార్భముఖ భార్య 

ములు వాకిగ్ళహామధ్య శీములను నధ్య 

యన మొనర్పుననఘు శ్ లనయంబు భువనంబు ' 

పావనం బొనర్చు! శ పరనముభునులు. '- 
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సన్హాభుమ్_శ్రాఘించుచు.__ - 

వృ! విర శ్రేరాస్త్రానీ, మధుమథనభ శ్లేర ర్నటనభూః 
విము ం త్తేర్మిళ్ళేంణీ సుకృతతరుప ్తే శల, మసౌ | 

(వప త్తే రుద్యానటీ తి, రకృతకో శ్తే కే పీయసఖి 

చిదంకారతో ణ్లీ, వకుళధరవాణే విజయతే ॥ . ౯786 

ఆ. వర ్ తేః=వై రాన్యమునకు, ఆస్థానీ = ఆస్థానసభయు, మధుమధథన 

భ కేః= =భగపద్భ్బ కి కిక్రి, నటనభూ += శాట్యుశాలయ; విము _కే= మోక్షమునకు, 

నశ్నేణీ= =నిచ్చెనయు; సుకృతేత రుప క్తెఃజసుకృత ములనెడి "వృక్షముల పరిపక్వ 

తక్కు ఫలం=ఫలమును; (| పప త్రేః= (పపన్ననిష్థకు, ఉద్యానకీతిః =(క్రీడాపనభూ 

మమియు; అకృతకో త్తే వదా కక (వీయసఖీ = (వీయమైనసఖియు; చిత్ అం 

కూరతో ణి= _బవ్యాజ్ఞానమ'నెడి మొలకకు భూ ప్రశేశయునైన, ఆసౌ=ఈ, పకుళ 

ధరవాణీ =ఐకుళ మాలికాధరునైన (శీ శఠగోపమునీంద్రుల (క్రీనూ క్షి, విజయ 
. లే=జియకీలమె _యున్నయది.. | 

ఆ. ఈ శఛఠగోపమునుల డ్రీనూక్త కులు విర క్రియ, విస్థుభ క్రి కియు, ముక్తి 

యు, (పప త్రియు, వేదో క్రియు, (బహ్మా కక్వజ్ఞ్థానమును, అనుసత ్మత్యములు 

"తెలుప్పుదు సర్యోత్కృృష్టమై యున్నయది.. గ్ 

సీ, వీరవిర_క్తికి 1 వ్మిశంతాస్థానంబు, .. 

స... నళినామభ క్రికీ$ నటనభూమి.. 
నిర్వాణ లక్నీకి శ నికీ తని శ్ఫ్రేణి 

సుకృతాగపం క్తికి $ | పకృత ఫలము 

అల్మపవ_ర్రిసమ్యద్ధి 3 కారాముభూమి యుం 
(దయిశాఖలకు' న చా $.(పియపుసఖయ 

జ్లానాంకురమున. క శేనూనకర్షి తభూమి .. 

౧. శ్ఞేయార్థమున కుపాశే భ్యాయపదమి 
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తే. తిరతిణీమూలసంశిత $ | తియుగగుణవ 
దంశసంజాతశఠ శాత $ వాఖ్య వకుళ 

భూపణార్యవర్యవ చో విశ శెపవె వ్ఖ 

రీగదీయః పణాళి వశర్షి ంపందరమెని 

గ్య సమం తాదథలోక్య సవార్ష ౦ కృశాను ముద్దిశ్య. 787 

వ. కలయ నవలోకించి హర్షి రచి కృశొను నుద్దేశించి. 
EM అభ్య స్తవేదమాళిభ్య స్పద్భ ర సత్వ బుభుత్సయా 

కంరుకాపుర వాసిభ్వః కురు కావుం నమస్కి) యాః 81785 

అ. త్ర EX బుభుత్సయా = టివ్మతేత్వే జ్ఞానమును తెలిసికొన గోరికచేత్క 
అభ్య స్ప సవేద మౌళీభ్యః = అభ్య సింపంబడిన వేదాంతేముకలవారె, కురు కాఫుర 
వానిభ్యః= ఈకురుకాపురివాసు లె లైనుసద్భ్యః= సత్పురుషుల కై, ము _స్ట్రీ యాః 
=నమ'సా్కారములను, కామం=మిక్కి_లి, కరు=చేయుమా ? 

. తౌ. బవ్యాజ్ఞానమునడై వేదాధ్యయనము చేయుచు చేయించుచు ఈ కురు 
కాపురివాసులె నవారికి నమసా్కాారములు చేయుమా? 

గ॥ హేకృతానో ! [శుణుతావదిదం, అహాకో ? పురాభూతపు 
అర్యాం (శీముదాామానుజ మునిరి వా న్యాం కంంతీపుర్యా 

మవి (కేన చిత్సురుపేణాయం విషయానికీపో నిశ్నేపంవా 
సాకం నిరీమ్య'తే,) సమిాత్యుతే వా తయాపి, స [తీవూకావర 
వరమునిరితి మనీవీ.ణామేవ మననీరొరూా భవతిహీ॥ 789 

వ. ఓక్ళశొనూ ! వినుమిది ఆహో ! ముందు |శ్రీవెరుంబూదూరు 
నందు (శ్రీమ(చామానుజ మునీం([దులవ'ె నీకుంతీ పురియం 
దును (ఒకానొకపురువునిచే నీ విషయవిచకుణతలు నిష్నేప 
మువలె) నిత్నెపింపలుడినవై మనకును (బదర్శింపంయడుచున్న 
వారు, నీవును సందర్శించితివా? (నీమా౯ వరవరమును ల” 
బుద్ధి మంతుల కే బోధనీయులగుచున్న వారుగదా ? 

89- 
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ఫ్ శ్రి సొమ్యుజా మాత్ళెముని వర్ష న
ము. 

wm
 

ఇ శీసొమ్యజూమాత్భేలు = నుణ వాళ మహామునులు. వీరు- పాండ్య దేశ మున 

కుంతీ ప్రరిలో గోమరఠకులమున శపాంశ ముతో ఉడయవరులకుబదులుగ
ా తివాళ్త 

కొ_డందాక్ తిరునావుడయఫిరాక్ శాతేగల్ణర్ ఐలన శ్రీరంగ నాయకి యమ్తా 

ళుకు తిరుకొ_మారులె ఆధరగియమణ వాళ ప్పెరుమాళ్ మై. "నె. నార్ అని తిరు 

నామముకలిగి [శీత లనానులె ఆచార్యులుగా కలిగి, సాంగోపాంగముగ వేదా 

ధ్యయనము చెసి కతుస్పవ్శాస (దావిడ వేదాధ్యయనము బేసి దానిదానికి 

త త్రద్వా పఖ్యానములతోో డ్రీరంగమున కాల క్నేపము చశేయుచుండినవారు. 

వృ! శ్రీశేపాంశ భవం | శ్రితావనజనం కంంతీనగర్యుద్భవమ్ 

శిష్యోజ్జీవన వై భనం నిజవచో వేద్యాచ్యుత(పాభ వమ్ 

కారుణ్వాా మృతి సాగరం గురునరం (శీసౌవ్యుజామాతరమ్ 

సంసా రార వతారకం కలయ హేమచ్చి త్త త్రము త్తద్విప 0 

అ. హేమచ్చి త్తే తమ త్తద్విప=ఓ నాచి త్సమ నెడు మదపుకేనుంగూ ! త్వం. 

=నీవ్రు శ్రీశే షాంశ భ ఐం క్రీయాదిశే హౌ౦శమం దావిర్భవించినవారునుు (శితా 

పనజవం= ఆ శితులను రక్షించుట యందలి వేళయుగలవారును, కుంతీ నగరీ ఉద్భ 

పం- ఈ కుంతీప్రరియందే జన ముకలవారును, శిఫ్యజ్జీసన వై భవం = శిష్యులను 

ఉజ్జీవింపంజేయునట్ల వభపముకలవారును, నిజవచః వేద్య అచ్యుత పాభపంజ 

తమ్మశీసూ క్వ కలనేత సే వెవికోయగిన 
(శ్రియః క5భతియందలి మనా త్త్వ్వముకల 

వారును కారుణ్య అస్బు తసాగరంజవె ౫ సఫపారసమనెడె అమృత మునకు సనుద 

మైనవారును, సంసార. అర్థ వతారకం= 'సంసారమానెడ సముద్రమును. తేరింపం, 

చేయుచారున్ను గురుపరం = ఆచార్య(శేస్థులునె న న శీపొమ్యజామాతేరం = = శీ 

IR hf DD " సాక్షీ SU నులు, కలయ=౭సేవించుమా ? 

జ. పీనుయపలె నుత్తుక లిగియున్న ఓ నానునస్సా!' ఈ కుంతీనగ రముంచే 

ఒం అదశేముల. , అంశమం దావిర్భవించి సకలచేతన సంరక్షణ సమోక్షణు 

మ్య శ్రేయింబినవారి. నుజ్జీ వింపల్లోయు వెఛపము కలిగి తము (క్రీసూ క్షు కలే 
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(శ్రియఃపతివై భవము తెలుపుచు పరమకృపతో సంసారసముద్రమును ఓడవలె 

దాయటించుచు ఆచార్య శ్షేస్టులుగా నుండెడి యా నుణవాళమామునులను సే 

చంచుమా ? 

నృ! _శీసౌమ్వుడామాతృ మునీం[దచర్మ దః 

| శీరంగ రాజూంఘి) సరోజభ్యృుంగః 

శిశె లనాథార్య కృవై కప్మాతేః 

శీలత్ముణార్య[(పవణః _పదృశ్య తే || 791 

అ. (గశ్రీరంగరాజ - అంఘీసకోజ - భంగ = (శ్రీరంగ నా నులయొక్క_ - 

పాదపద్మములకు _ ద్విరేఫ మువం!కి వారును, (శీశై లనా థార్య - కృషెక - పొ 

(తేః=(శీకౌ లనానులయొక్క - కృపకు - ముఖ్యపా(త్రులును, శీలక్షుకార్య - 
yp 

(పవణ$ః= (శ్రీ రామానుజాచార్యు లయందు - ఆస కిక లవారునై న, (శీసామ్యజా 

మాతు మున్లీందచం(ద8= (శీ సొమ్యుజామాత్చల నెడ్ ముని_కేష్టులలో చందుని 

వలె (పకాళించువారు, (పదృత్య తే=కనంబడుచున్న వారు. 

తా. ఈ మణవాళ నుహామునులు తామరల మకరందమందు భృంగమువలె 

శ్రీరంగనాథుల తిరువడిగళందు అత్యాస క్లులై, ఆచార్యులుగా (శీశై అనాథల 

_ తిరువడిగ ల్లా ళయించి, ఉఆడయపరులయందు అతి పావణ్యముకలవారె "సేవ 

సాయించుచున్నవారు, 

తే. కసువు?ి (శీరంగరాజార్మఘీ $ క మలభృంగ 

మనియు |శీకె లనాథుల 1 యనుంగళిషుక 
వజ. 3 

బనియు | నీయ రా ద| పీవణు అఫియును 

దనరు శీపౌమ్యుజామాశ్శ $ మునుల నిటుల,. 

వాటే | దం" వ్ర ల పై నవు | న్ు ఫీ: జ దం ధం * 

న్లో శీరంగో రంగ భామ్నే విన ! ,శిరంగోశ్యర ఏవసః | 

చాలవవాగతి స్త నేష్టూస్టి త్యానుహాతి నామ్ 792 
wii Ne అ టొ డా రా లీ 

స్టే యస్య కాలవేపవీవ భగనద్యివయాదికమ్ | ర 

కృణ్యకా స్వాచార్య ఇత్యాహ |శ్రీశై లేశ దయాదికమ్ ॥ 793 
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శో॥ శోకం తద్విప యొభ క్యా సౌవ్యుజానూతృసంయమిో | 
cn C౧ ఐకె © 
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దం. శ్రీరంగశ్నేతేములో శ్రీరంగ నాభునికో వెలలో నే ఆఖశ్రీరంగనాధుండే 

పసిబాలుండుగావచ్చి నతండై అక్కడ మవాత్యులనోప్టి లోనుండి, ఎవరి కాలత్నే 

పములో భగపద్విషయాదికమును వినుచు వారిని స్వాచార్వ్యులని గశీశె లేళ 

దయాపా[తం ఫ్భ క్యాదిగుణార్ణ వం | యతీం[ద| పనణంపం దే రమ్యజామాతరం 

మునిమ్” అను న్లోకమును అనుసంధించిరో ఆ యీ సౌమ్యుజామాతృమునులే 

చేతనోజ్లీవనమున సమర్లులె [శ్రీమంతుల యున్న నారు. 
%ై డా రా 

నీ శీ)రంగ మందున $ భీంరంగభామాన 

ఫీంరంగనాథుండే $ స్థిరత గోరి 

బాలుల్లై వచ్చి సంభంమమున' గోపిని 
చేరి భ క్లినిచేణి 9 చెలువుమోతేి 

యా భగవద్వివశయాది కాలత్నెప 

ముందుండి వినుచు నాశేనందమంది 

యాశార్యు లేవార 4 లనుచు శిష్యుండు తాము 

ననుచు నెవ్యారివై . శ దనియం గా 

కే. దలంచి తోన “గ్రీశై లేశ 3 దయి'యటన్ని 
శ్లోకముపతించె; దాన నే వక్ళ తారు 

లగు చుం జేతనోజ్జీవన $ మాస్థజరుపు 

సౌవ్యుజామాతృమునుల నే $ సం స్తుతింతు, 

ఇ. సౌమ్యజామాతృలు--వీరు ఒక ప్పుడు ఆశ్రరంగ మున తమస్వప్న ములో ఆ 

(శ్రీరంగనాజుల యనుజ్ఞ్మ చెత స్వశిష్యులైన శ్రీరంగనాథభట్టరునకును ఊ తమ 
నంబికిని తిరు వాయ్ మొత్రి సవ్యాఖ్యానముగ కాలక్నేపము సాయించుచుండు 

“నపుడు ఆ శ్రీరంగ నాథుండే ఐదేండ్ల బాలమండుగా వచ్చియుండి యంతయు, 
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లఖించుచుండి యాచార్భవివషయికమైన యా * “త్ర శై లేశదయాపా[క్రంి” అను 

మోక మనుసంధించి యందజు నానందపబచిరి. 

వీరు సాయించినగంథములు--యతి రాజవింశతి, ఉప దేశరత్నమాల, తిరు 

వాయ్ మొట్రీ నూ త్రందాది ముముక్షుప్పడి, తత్వతేయ, ఆచార్యవృాదయ 

(శీవదనభూవణ జ్ఞానసార్యప మేయ సారవ్యాఖ్యానములును రామానుజనూ త్తం 

డాది వునై ,భగవద్యిమయ (పమాణ లి త్రిరట్టు, ఆ _ర్రిప్రబంధము, జీయర్చడి తిరు 

వారాధనక్రమము, |శ్రీశై లనాథ దిస్యచరణ ప్రభావము మొదలై నవి, 

వీరెశిష్వులు అవ్షడి గజములు తేహి తోత్నాది, శేపష్నాది, పార్గంగె, పరవ 
ఏ కు ౧ ఆ — 

స్తుత తో్క విల్క_ందాడె,కందా డె ఏట్టూర్ , వాదిభయంకృత్ ఇ త్యాదిప్వుఖీ 

ధా నేషు చెస్తజూ మఠ సంజ్ఞ కాః **_వానమామ లె పట్టరఫిరాక్ జీయర్ ,పరవన్సు 

పట్టరఫిరాక జీయర్, తిరుమలె యెంచార్ జీయర్ , పారం తిరువేంగడ 

జీయర్ , కోపిల్కందాడె యక్, (పతి వాడిభ యంకరణ్ణర్ , ఏట్టూరి-సింగరా 

చార్యర్ , కందా జె-సరదనారాయణర్ , ఇరుంబలి అప్పావ్ , అప్పి ల్ల అప్పి 

ళ్లా౯ా) మొదలైనవారు అందు ఆచార్యవాదయ రవాస్యములకు వ్యాఖ్యా 

త=పటరఫి రాక్ జీయర్ అందాది[పబంథ మునకును యతిరాజవింశతికిని వా 
లు క్ట లీ 

ఖాత =అప్పీ ల్లీ - ఇట్లు ఏళ్నూళర్లురు సన్యాసులును, పం డెండువేగు ేకాం 

గును డెబ్బదినాల్లు సించోసనస్థులును, మున్నూర్లురు కొ తేమ్మలును గాక, 

మణజియెందటో శిష్యులున్న వారు. వారిలో పం( డెండువేల యేకాంగులంద 

అును తేక్కి_నవారిలో గృవాస్థు లలోను సన్యాసులలోను నంబులుకొందణును, 

తక్కిన అయ్యర్ దాసర్ , అనువార్టును బాకాద (శీవైప్త్టవులు. తక్కిన 

ఆళ్వార్ , ఆండాక్, అయ్యర్, ఆచ్చాక్, జియ్యర్ , భట్టర్ మొదలై న 

వారందబును చా త్తినశీ వైస్టవులు. మజేయు నిక్తైందరో అ సంఖ్యాతశిష్యులు. 

వీరతి రునా మములు--అళసియమ ణవాళ ప్పెరుమాల్ నెనార్, అఫి రామవ 
రాధీశులు మణవాళమహో మునులు, కాంతోపయంతృలు, సౌమ్య జామాతృలు, 

రమ్యుజామాతృలు, యతీంద్ర ప్రసణులు, వర సరమునులును, 
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_గ| అతావికశ్చన పురుపాముం పూర్వనచేవ శీవానమహాచల 
ఏిషయనుపి సంయోజయతి | 795 

ఫీ చానమహాచలవ ర నము. 
రా 3) 

ఇ. వానమహోీచలము బానమామలె ఇదిచేత్తుతానునై అనెడి చెబువుగట్టున 

ఇందపువ్ము..రణీతీర తీరయన నందకవర్థనవిమానమందు (వీభూనీకా జేవులతో 
వివ్వుక్సేన వైన తేయులతోను, సిరివర .మంగనాచ్చియారుతోను, (శ్రీదైపనా 
యక స్వామి వానురక న్య కా చందసూర్యులతోడి రు[ద(బవ్మాలకును ఉరో 

_ మర్శభృ్ళాగు మార్కంజేయి మవార్దులకును _పత్యతమై నమ్మైయాళ్ళార్ల మం 

గళాళాసనముతో నేవసాయించుచు విశిష్టాద్వైత నర్శునప్రదర్శనమునక్షై అష్ట్య 
చిగ్గజ యలనెడి యాచార్యనుఠ ములలో పూర్వాదిగ్గజమ నెడి యో వానమామలపట్టు 

రఖిరా౯ జీయర్మ ఠములతోడం గూడియుండుతో తా దియని యెడీ దివ్య'దేశము. 
వృ! (శీమద్వానముహాచలేంచల చల నై మగ మ్యుగమ్య్యర్థధీ 

భం7గాభంగసుధానిధా వుదయరాకాచం[దబించాయితః | 

9 1 స్వాంతేవాసి చకోరకోత్క_ర మనోహృా డద్యానవ ద్యాన్ఫుత 
(శీసూ క్రి శ రుణాంకరోతు క లియకా రామానుజోయంమునిః॥ 

అ. (శీ మద్వానమహోనలే = సర్వసంపద్విళివమైన వానమామలెయంద్కు లు రారా 

అంచల - చలత్ - వైగమ్య - గమ్య - అర్థ - ధీ - భంగ _- అభంగ _- నుధా 
నిధజ(_పాంత్మపదేశములయందు - వ్యాపించుచున్న - వేదవిషయములందు _ 

గమనింపందగిన _ అరయులయందలి - బుడి యనెడి - అలలచేత - విస్తారమైన 
= పొలసము[ద్రమందు, ఉదయ రాకాచం[దబించాయితేః = ఆదయశాలపూర్థ్ణ 

చందుని పోలియున్న వారును స్వాంలేవాసి _ చకోరకోత్కర _ మనః _ 
వాద్య - అనవద్య - అమృత -_ (శ్రునూ క్రిః=తమ ళిష్యు ల "నెడు -  చథోరపత్తవూ 
లసమా సా ముయొక్క్క_ _మనస్సుకు- మనోవారమై - నిర్హాలమైన -అమృతమువంటి 
(శీనూ క్రులుకలవారు నె న, కలియక్ _ రామానుజః= కలియక్ - రామానుజుల నెడ్సి 

. _.అయంమునిః=-ఈమహోమునులు కరుళకాం =కృపను, కరోతు= ేయందు రుగాక ? 
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తౌ. వానమామలయందు 'అలలవలె మించియున్న వేదవేదారములందలి 

జ్ఞానమ నెడి పొలసముదమునకు పూర్ణ చందునినలెనుండి, చకోరకములకువ లె 

తమ శిష్యుల మనసుకు అమృత మువ ౭ మనోహరమైన |కీసూ కలు సాయించు 

చుండు నీ కోలియకొ రామానుజమునులు మనలను కరుణించుచుందురుగాక ? 

సీ, శ్రీ) వానమామల $ చేరువ జరిగించు 
వేద వే దార్థాల $ వెలయు మజీయు 

తఆొయసల 'తెజింసున *$ నెజిసీన పాలనం 

దృమునంద రాక చంశేదం మసుంబోలి 

తినళిప్యు సముదాయ $ మను చకోరములకు 
నవ్బుత రూపం (| బగునట్టిసూ క్ట 

. లనువదించుచునుండి 4 యను వ్రైందుచును నుండి 

కరుణారనమునిండి * కలిసినువను 

శే, తనియుచుంణెడి యలకలి + యలి ననునట్టి 
నానుమమును మును నజచిన + నామభేయ 
మైనయట్లి రామానుజు శ లనెకు నట్టి 
మునివ శేణ్యు ల బృణమింతే $ నునుడినంబు. 

ఫో (శియానపాయినోనిహ్లో ర్వి గహ కీ రశ ఠద్వివత్. | 

తై ర్ట వాం[ఘీయుగ ౦ శీమాక్ యతి రాజో జగద్దురుః॥ 

న్లో త్మెస్యెనవాదు శాయుగ్యం సౌమ్యజా మాతృసంయమిోా | 

తేయోః సాదక యో రేఖానుయనంజ్ఞా( పకాశితః | 

శ్లో యస్సవాన మహాశై ల రామానుజమునిః పురా | 
| తసి సింహోస నేపాదా అష్టదిగ్గ జసంజ్ఞ “కాః ॥ 

న్లో తెవానాచలతిర్మ్మల సార్ష్మ్యంగెపరవ స్తుత | 

త్ో కై-నిల్క_౦దాడ కండాడ ఏట్టూర్వాదిభ యంకృది |] 
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శో త్యాఖ్యా తెమ్యభిథా నేమ నుశఠాశ్సిప్ట[పతిషి'తాః | 

తేషు పాథమినిఃపాద స దానా చలసన్మ కః ॥ 

శ్లో తత్పంచవింశతిత వే మే పనేసి స్పిన్న భిమేకతే। | 

త(త్రత(త్ర చశిప్యూంశ్చ (ప్రశిష్యాంశ్చనదాము దా | 

చో ఉబ్జీవయితుముద్వుకో ఏశిప్లాద్వెతదర్శశనే | 

(వాదుర్భవివ్యతిప శ్చాణ్ కల్యక రామానుజ" మునిః ॥ 

చో జీయస్టీయా శ్లేతుకామా మతాంతరసముతి తా౯ా | 

తవ తేతుజీ యాను స్తచ్చిష్యాస్సర్వవవపి+ || 

శో కల యక౯ా కలియక౯ రా ళూనుజయోగిపదాంబు బే | 

బుద్ధ్యా బద్ధ్ద్వా౭-౦జలిం సేవే సె వవాకృతకృత్యతా || 

మంజరులు. కిం జేవితోడి యా ఫీంవారి మేను 

కఠ వెరి, యతిపతి చరణముల్, సౌమ్య 

జూమాత పాదుకల్, రామానుజ ముని 

యా పాదు కా రేఖ, యావానశే ల 

మాడ్య, మాతీశఠాన( బాదామెయప్ట 

దిగ జాలందు. చాంగ్లిగ్గజమిదియె, 

పాగ్టగ్గజత్వేంబె పొంథమికంబు, 

వాదిభీకర మఠం బాదితిక్కి నవి, 

ఇరువదియైదవ దిర వుందుపట్ట 

మందుల నఖిపి. క్కు లాకలియనను 

రామానుజమునులు సామాదులాచు? 

దద్విశిప్లాదె. (తే దర్శనము నవ 

శిష్య పుశిష్యుల శిష్ణులంజేసి 

__ యుజ్జవకులె యెరి యిడ్ఞగతినిన, 



ళ్న 
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సన్నిధి పంచాంగ మన్న యె చేవ 

రాజ వెర్హాళ్లయక౯ా రహీంతుగాక 8 

చఊాసాను దాను:డౌ దాన నే నన్ను 

"అటుకలియనను రామానుజమునుల 9 

పాదప ద్శ ములను బంణవింతు నెపుడు, 

న దెకృత కృత్యత యం౦దణి కెపుడు, 10 

గ॥ సత్యమేనం తథాపి పున రతీత(శుతిన్మ లే యో యతయోాపీ 

కతిచిద[త వ ర్ల్వంత ఇతి భాతీవానాతి మాననీయతా॥ 797. 

ప్, నిడమేయైన వజ శుతులు స సతులు నతి(క మించిన యతు 

“లు కొంద తిందు నుందుకువోలె నున్నది. వారి కీయెడ నా 

ననీయతి యనున దె కానంబడక యున్నది. 

యతి ప్రభృతివర్లనము. 

టీ. యతి(ప్రభృకతులు = జితేందియులైన సన్నాసులు, సన్న నించిన 

_యేకాంగులు (తిదండులు ఏకదండులు మొదలై నవారును.) 

తభాహీ__అశ్లుక దా రా 

వృ॥ న సంభథ్యాసున్నా నం తిసృృము న కమండల్వభిధృతి 

ర్నచాతుర్మాస్యాది (నతేనుపి న భిహౌటనవిధిః | 

న లిప్పాయాస్వ్యాగో న పరిపఠనం చోపనిషదాం 

యతిత్వంనై తేపాం (శుకిగతి మతిక్రమ్యచర తామ్ ॥ 798 

ఆ. తిస్బషు+సంధ్యాసు = (తి కాలముల+సంధ్యలలోను, స్నానంన = 

స్నాములేదు; కమండలు+ అఖిధృతిః = కమండలువును--చెపట్టుటయు, న = 

లేదు; చాతు రా స్యాది+_వతమపీ= చాతుర్యాసి మొద లై న (వకముకూడ, న = 

లేదు, ఖికమూటన-విధిః =తిరిపమునకు తిరుగు టయందలి - నియమమును న=లే 
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దు లిప్ఫాయాః=ధనాపేకుకు, త్యాగః= విడువును, నజ లేదు; ఉపనిషదాంజ= 

ఉపనిషత్తులలో, పరిపఠనంచ.. చదువుటయు౯. న=లేదు; (క్రుతిగతిం= వేదమా 

ర్లమును, అతి (కమ్య=మోజి, చర తాం= సంచరించునట్టి, ఏతే సాం= ఈయతులకు, 

యతిత్వ్యం=యతిధర ము, న= లేదు. 

తా. ఈ యతులకు స్నాన, సంధ్యావంద నృకమండలుధారణ, (వతాచరణ, 

ఫికుటన, ధనా పేకూ విసర్జనములు లేకుండినను, వేదపాఠము, వేదోక్తాచార 

మును లేకుండుటవేత వీఃకి 'యతిక్వ మెట్లు కలుగును? 

ను.తగసంధ్య్వల్ తిగస్నానముల్ , కరక నుకేజ్ఞల్వర్థ్య్యముల్ పొర్ష మా 

సిగురుత్వ వతము ఖ్యముల్ , కడు[బశీశే స్పి సిక భిక్ష గావించుటల్ 

తిగకోర్దు ల్ తెగటార్చు పీల్, తుతులతోల౯ో చేజంగవ్యాసంగ ము 

పగడె క నకాగనశేదు లేదికయతిశేత్వంబన్న చేమున్నచే ? ల్ 

గ నశేవల మేతావదేన శృణుతావ దన్యదపి॥ 799 

వ. ఇట్లు నీకు వేదమార్ష నుతి క్రమించుకేకాదు, మజొకటాల 

కించుము ?P 

వృ! సనా స వ్రిసాశనుమాశ్సి: వక్చి సక లవ్యాపార లోపాత్మ క్ 

కైంకర్యం చపలో హ శేరపదిశకా ద్రాగ్రాజధానీంవిళకా | 

అనా నార్జయతి శింతో౬ర్టిత మఠోమృష్టాన్న మశ్నాత్యసౌ. 
కోవ్ళు చ్యేదిహారామరామ తడిదం కష్టంయతే శ్చేస్టితిమ్ I 

అ. సక లవ్యాపార+లోప+ ఆత కం = సకలకృళ్యములు_లోపిచుటయే. 

స్వరూపముగాంగల, సన్యా సా_శమం=చతుర్థాశమమును, ఆశితోవి = ఆశ 
' యించినవాడయ్యును, చపల =చంచలులడైన, అసౌ=-ఈయతి, నారేః= =విష్టువు 

'యొక్కు, కెంకర్యం= = క కై ౧కర్యమును, అపదిశక = నెపముచేనీకొనుచుు, రాజ 

. ధానిం=పట్ట్రణమును, (దాక్ =త్వరగా, విశక = పవేశించుచు, అర్థాక=దవ్య 
+మ్మోలన్ను ఆర్భయతి=౪ర్జి రించుచున్నాండు, (శితే+ఊర్టిత +మఠః= చేరంబడిన + 

దృడ న మఠ కముకలవాం డై లే దిదం= =ఆయది, మృస్ట-అన్నం=రసవంతమైన+ 
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అన్నమును, అశ్నాతి=భ కీంచుచున్నా (డు, క ష్టం=ఇదిక ప్టము. య ేః$=య 

తీయె నవానియొక్క చేప్పి ఫ్టైతం=ఇట్టి చేస్ట్రను, ఇవా= ఈలోకములో, క8=ఐఎవం 

డు, మృ స్వేత్ =స సపాంచును? రామరామ=ఆసహాో? 

_ త సామాన్య కార్యములలోనుండక సన్వాసా శమములో నుండు వా 

డు థనా పేక్ష చేత చపలుండె భగన_త్కెంకర్యమని సాకు చేసికొని [గ్రామముల 

లోలాాక పట్టకిలలోలహాడంటేర ధనమార్శి చును. ఇదిగాక, మశాధిపతిగా 

నుండువా.డైనయెడల సడసోపేతమైన యన్నమునే తినుచుండును- ఇట్టి 
యతిరైన వాని-చేస్టను ఎవండును సహించుకొన(యజాలండు, 

చ. చర్యల సన్న్వసించి పరిశచర్యల సౌది కవాదించేయు కం 

గ రాము వ్యాజ మోజంగొ నిశ కాంతయగరంబుపురంబె చేరు చు౯ 

. గార్భముదంవ్యసంగంహమె $ "కాలో రసపుసరంపుటన్నవమా 

పోర్యమకాంగ రేంగయతి $ యకంవుమేరికినోర్వనర్హ్హ మాన్. 

టీ. చర్యలక =తనపూర్వవ ర్హనములను, అవారిగక్ =విశేవముగ్క క్షైంక 

ర్యము ఇ న్యాజము= = కె చంక ర్యమను నెపమును. 

కింబను నా__వి శేవ మేలి 

వృ॥ అన్యాయ్య మ స్తికి మితో౭_పికలౌయుగేయత్ 
స్నన్నాపినో విదధ కే గృహిణాం పృణామాక౯ | 

ఏతత్తు చేత ఇహ కృంతిలి వె_వ్ష వూ౭.సా 

విత్యతంళూదం మవతిర్నవమతి ద్విజోయత్ ॥ 801 
లి 

అ. యశ్ =ఏది, సన్యాసనః= సన్యాసులు, గృహికాం = =గృవాస్గులకు, డు 

ఇకామాక్ =నమసా_రములను, విదధ తే= చేయుచున్నారో? ఇతఃఅపి=ఇంత 
కంశును. కలౌయు గే =కలియుగ ములో, అన్యాయ్యం =అ[క్ర మము, కింఅ స్టీ= 

ఏమియున్నది? యత్ =ఏది, అతే=ఇక్కు_డ, కూదం=కూ[దుని అసౌ = 

ఇతండు, చెన్గహ= వై ప్టవుండు, ఇతి=-అని, అమతిః=మాఢబుద్ధియమై న, ద్విజః = ' 
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(బొవాణు(డున్కు ననుతి = నమస్క_రించుచున్నాండో? ఏతత్తు = ఇదియు, 
ఇవా=-ఈమండలమునందు, చేతః= మనస్సును, కృంతేతి=-చీల్పుచున్న ది. 

తౌ. ఈ యాబేశములందు యతులు గృవాన్గులకు నమస్కారము చే 

'యుచున్నట్లు ఇక్కడి (ావాణులును శూూదులు వై వై ప్లవులని ఆకూ(దులకు 
ను నమస్కారము చేయుచున్న వారు. ఇది మనస్సునకు కష్ట్రముగానున్నది ? 

ఆ. యతులునతులొన రు [| కృతిక ర రాంజలులౌచు 

నతులముతులగ్భహుల $ కదియకాక 

యనుర? వైప్యవులని $ యవరవర్దుల నేని 
నతులొన ర్తు్రుద్విజులు + యతుల వలెనె, 

ఇ. ఇట్లు చాతాద డ్రీవె స్వవులనుగాడ ఎట్టి (బావాణ (శీవైః 'వెష్న సృవులె నను, 

ఈవై వస్టవో నె వై స్టవందృష్ట్వా దండవక్సగ  మేద్భువి” అను (పమాణ(పకారము 

"పర స్పరకు (పణమించుకొనుచుండువారె. క్ష 

ఇది తప్పీదముగానెంచుట యొప్పీదముకాదు. “నక్వూ దాభగవద్భ కాకి”. 

అని శూ దులుకాని యొ భ గపద్భ కు కుల న చాతౌదులను శూ దులను7ా తలంచి 

నదిగాక వీరిలో ఆం(ధ్రులనుమా[తము. అపవ్నితులనుగా నెంచి తేక్క్న (దావి 

'డక ర్లాటక మహారాష్ట్రాదులను తేమకం ము (శేష్టులనుగా తలంచుకొనిరియని 
యనుకొనవలసియున్న ది ? కనుక ఇ త్యార్యధ అనుచో ఇత్య త్ర అని మా 

'ర్పంబడినది. 

ఈ చాతాద (శీవైస్టవులు=చా తృుకొననట్టి శిఖూ యజబ్ఞా'పకీత్ పంచకచ్చ్భ 

ములవారు. వీరు (చావ్యణాద్యు త్తమజాతులు ; (పప తినిస్ట చే జూతిభేద 
మెంచక మత భేదమునెంచక, జాన భ_కీవె రాగ్యసంపన్ను లై ముందటి భార 

ద్వాజబోధాయనాది గోత స్నూతేములైన నవలంబింపక , పరాంకుశ పరకా 
లాది. నో తనూ[తముళతె పూర్య(ో త్ర తేరముగ నవలంవించుచు, (శు త్యాదులం దొక్ష 

స్వరమైనను [శుతపజచుకొనక, ఆళ్వారాదుల ( దావిడవేద [పబంధములె అధ్య 

యన్న "చేయుచు, వానిని వైస్టపస్తోత పాఠములతో పారాయణము చేయం 
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చు, భ్ _క్రిపారపళ్యముతో భగపద్ద్యానధారణ పరాయణులై , భగవతై్యైంక 
ర్య ధుర్యులై, తదీయగ్నోప్టి, కాలమేపములందే కాలముకడపుచు, తవీయారా 
ధన పరులై, ఆచార్యవిషయ పారతంత్య్మపనరులై , సంసారులె నను సన్యాసు 

నైనను, దేహి తాభిమానము లేక సర్వవిధ ముల స్వాతేం|త్రేయును విడెచి, శి 

షల (శ్రీపాదతీర్థ మే ఆతోజ్జీవనముగలభించుచు, అనన్యార్హ అనన్యగతిక అనన్య 
శరణ్యు లె, 'దేహితాంతర మం తాంతర సాధనాంతరములు వదిలి, నై చ్యాను 

సంధానముతో సవాజసిద్ధములై న శిష్టాబా రానుస్థానములతోను  పఠిపూ రూ 
పవి[త్రులునె యుండువారు. 

వి ళ్వ్వవసుః___పిశ్వావనువు. ా 

గ॥ సఖి ! మైవం సంభషిష్టాః ॥ 

వ.,నఖా ! ఈలాగునం బలుకాడకు. 

వృ॥ ముంచంతు హంత ! యతయః; క తిచిద్భతె"ఘాకా 

ఉజ ౦తు భై తచరణం కలయంతు వా౭_మో | 

వార్యంఘి 9 పంక రువహా కింకర తా రతాశ్సేత్ 

సంక పస క్తి రక లంక హృదాం క్ట వేపామ్ | 802 

అ. కతిచిత్ =కొందటు, యతయం=యతులు, (వత _ ఓఘాక్ = చాతుర్తా 

సాది (వతెములయొక్కా - సమావాములనుు, ముంళంతు=విడుతురుగాక? కల 

యంతుశా= చేర్చనె నచేర్తురూగాక ? భెక్షచరణం = భికూటనమును, జ కం 

తు=విడుతురుగాక ? కలయంతువా=చేర్చునైన చేర్తురుగాక- అమో=వీరు, 

వార్యం ఘిపంక రువా- కింకర తార తాశ్చేత్ =(కీవారిపాదపద్మ ములందు- కై ౦క 

ర్యమున ఆస క్తికలవానె నయెడల, అకలంకవ్భాచాం=నివ్ము_ళ ౦కమైన హృద 

యమయుకలవాచలెన్క తేషాం=ఆ యతులకు,పంక ప్రస క్షిం=పాప్రములతోడీ సంబం 

ధమ క=ఎకా_ డేది [ 

తా. యతులు కొంవజు స్నాన సంధ్యావందన (నతాదరళాదు లాచరించనీ? 

ఆచరకింపకపోనీ ? భికాటనముచేయనీ ! చేయకపోనీ? ఆ (శీవారి క ౦కర్య 



శిబి విశ్వగుణాదర్శ ము 

విషయమైన తేమ మనస్సు నివ్యు_ళంకమై యున్నయొడల వారికి పాపసంబం 
భమ్ కలుగదు. 

అ. యతులు కొంద జిందు $ వృతములు విమలా 

నర్తునేని వా రొశేనర్ప శేని 

హరి పడారవింద 9 భరిత డాస్షము లంద 
యున్న వారు దొనయు $ నున్నవారె. ౯ - 

టి. దొసగు=దోవముసు,నున్న వారె=నులిచినవారె- -పోంగొట్టుకొన్న వారె. 

Xi యత్వ్పున రభిహీతం ఫణవర్యపర్యంక కై ౦క ర్యార్థం పర్వట 

నమకి తుర్యాశంమా ననుగుణమితి, తెదకి నిపుణ నిరూపణ 

విరహావిజ్బంభితవ్: 808 
వ. చతుర్థాశ ములకు చతుర్భుజవిషయ క 3 మ_0కర్యపర్యటనము 

కరూడం గూడనిదని మజేమజి ఏజ్భం భించియనుట దానిని వికే 

పంబుగ విమర్శింపక యే యనుటయె యున్న యది. 

వృ! శేచన పంకజలోచన క్ 95 వ్యా యవ పర్యటం తేఒమిా 

సన్న్యాసిన ఇవా ధన్యా సేహి స్వత ఉపగత స్పృృహోవిర హః | 

అ. శేచన=కొొందటు, సన్యాసినః =యతులు, పంకజలోచన శె రై ంకర్యాయె 

వ=ఆ ఫుండరీకాతుండై న భగవానుని కై ౦క ర్యమునకయ్యె, పర్యటం తే=తి రు 
గుచున్నారో ? స్వతః=స స్వభావముతో, 4 ఉపగళత _ స్పృహా విరహోక= పొంద 
బడిన - ధనాపేకయంవలి -. పరి త్యాగముగలవారైన్క తే అమో= ఆ వీరు, 

ఇహా= ఇక్యాడ, ధ'న్యాఃహ=కృ తొర్లులే కదా? 
vy: 

ఇ రా సడ ద్ త అనా జ్ జ ఛా + వ తౌ. కొందణం యతు లిక. డ అమా ధనా వేక్ష యీ విడిచి భగస్నత్క_ం 

కర్యమునకై యే పట్ట₹కాదులలో తి రుగుచుండు వాశాటచేత వారు కతా 
మల్లా . 

ధే కదా? 

“క్ష.పంశేరువా దళ లోచన 

“కంక ర్భ్టముక యొు కాక + కామించిరెని తా 
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మింకను దమకయ్యె యొకటి 

ంకేకె ధన్యాత్సు లీచట 4 ననా పను లొగిన్. 

గ్య ఇర్ధంహి శయోపాచేయ విద ఉదాహరంతి ॥ 805 

వ. ఇటీ లిది హేయ మిదియుపాదేయమస అెలిసినవా రుదా 

హరించుచ్చున్నవారు. 

వృ॥ భోగాయె వనితంబినీపరిణయో యాగావ్యాతిఃఖ్యాత యే 

స్వార్థం పాక కృతిః కుసాత్ఫవిషయత్యాగా ర్థ రవ క్రార్టనమ్ | 

స్వాభ్యాయాధ్యయనం పృతిగృహక్ళ తే వాదోయశా స్త స్త్రశంమః 

దు్కేచ్చోదరపూ ర్హయే యది హరే కె ౦క ర్యమా: దర్భ ే॥ 

ఆ. భోగాయెవ= సంభోగమునకై యే, నితంబినీ పరిణయః = న్తీీతోడివివా . 

వామును, ఖ్యాతయే = (పఖ్యాతికై ం యాగావ్యాతి;ః = యజ్ఞము "వేయుట 

యు స్వార్థం= =తేనకోసర మే, పాకక్ళతిః = పాకముచెయుటయు; కుపాత 

' విమయత్యా గార్థం =కత్సితుల యెక్క. విషయమున దానమున కై, అస్థార్జనం = 

4దవ్యసంపాదనమును (ప్రతి గ వాక్ళ తే=మాటుతీసికొనుటక , . స్వాధ్యాయాధ్య 
యనం=తేన తేన అధ్యాయమునకె అధ్యయనమును, వాదాయ=వివాదమునకె , 

శాస్త్ర శ్రమః=కా స్తాభ్య్యాసమును, ఊదరసూ ర్తయే=పాట్టనిండుట క్రై, వారేః 

బ్రా వం చూరు ర్ ర్యమును; ఆచర్య లేయది= ఆచరింపంబడుచున్న దేని, 

దు్యేత్ = =దూపింప సే దూషింపందగును 

తా. వివావాము సంతానమునకుంగాక సంభోగనునెకేనుు యిజ్ఞాను స్వర్ణ. 

మునకులగాక ఖ్యాతి కేను, పాకముచేసికొనుట అతిథులకులాక తనకేను, (ద 

వ్యార్దనము. ధర్మమునకులాక కుత్చితుల యుపయోగ మునకేను, అధ్యయన 

ము (బహ్మాలోకమున కై కాక బదుళేమైన తీసీకొమటకేను కాసాఖ్యాస్యశమ 

ము జ్ఞానమునకు (గాక వివావదమునేను, భ గన్నత్కెంకర్యము పరమపదమున 

కోరాగాక పొట్టనిండించుకొనుట కేను, ఆచరించికొనిన యెడల అది అది నింద్య 

మేయగును. 
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సీ. పుత్యార్థమునుగాక ళ్ భోగార్హ మేయీని 

పరిణయం ఇెటుదూప్యు $ పదమూకాదు 

స్వర్లార్థ మునుగాక $ స్వఖ్యాతి కే యని 

కంతు వెబ్దుదూవ్యంబు * కాంచంగాదు 

అతిభులకునుగాక + యది తమశకేయేని ల 

పాకంబు నటుదూప్యు $ పదము కాదు 

పాతం౦బునకుంగా క్ శ పాత్యంబుకే య్ని 

య స్ధార్షన మెటు దూశష్యంబు కాదు Pp 

తె, బంవ్యోర్ధమును గాక $ పృతిగృవార్ణమెయేని 
యధ్యయన మెటుదూ$ వ్యంబుకాదు 

బోథార్గమునుగాక స్ట వాదార్థమేయేని 

శా స్త్రశను మెటు దూశేవ్యంబు కాదు. 

ఆ. పరముపదమునందు శ బరంగుటకునుగాక 

యుదరపోషణమున 3 కొన ెనేని 

యాచరింపనశ్తై $ వారికి ౦కర్యంబు 

దూవణమునకది యు $ దొరయు(గాడె, 

అన్యచ్చ---నుజేయును___ 

'వృ॥ భూయోదోమెరవి పరివృతఃపూరుషస్పాత్వికానామ్ 
పాొంయఃపూజ్యోభవతి భగవద్భ కమా సాద్యవృాద్యామ్ 
అకాాంతాఒపి పృుబలభుజై 8 * కంటికే క. రప్యనలె ఎ 

కిన్నాద్భ త్యా సురభికునునా శేతకీ భాగ్యభాజామ్ ॥ 807 
అ. భూయః=బహుగా దోెః= దోషముల చేత, పరిషృతో౭._.పి=చుట్టం 

బడినవాండయ్యును, పూరునః= పురుషుడు, వాద్యాం= =మనోవారమైన ఖగ 
వది కింంభ నవంతునియెడల భృ కిని ఆసాద్య = పొంది, సాత్వికానాం=స 

సై _ 
| ॥॥ om ॥ ma క ౧|| 
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త్నసంపన్ను లె నవారికి, [పాయః = బహుగా, వూజ్యః = పూజనీయండ్కు 

భవతి = అగుచున్న వాయు. (ప్రబల భుజ 8 = బలపంతము-లై నసర్పయుల"చేత . 

న్కు అనలై్న్మ=గొప్పలె న, కంటకై $అవీ=ముండ్ల చేతను, ఆకాంతావీ=ఆ(క 

మింపంబడినదయ్యును, సురభి కుసుమా = పరిమలించుచున న్న్న ఫుష్పములుగల టై 

న, కేతకీ= మొగిలి భాగ్యభాజాం =భాగ్యమనుభ వించువారికి, ఆద్భ త్యా=ఆద 

రిరిపందగినది, నకీం=కాదావీమి ? 

తా. ఎన్ని చోవములున్నను, భగవద్భ_క్తిగల పురుషుడు సాత్వికులలో 

పూజ్యుండు-గానుండును. పాములూ నుండ్లు నున్నను పరిమళీంచు పువ్వులుగల 

మొగిలి యెంత భాగ్యసంతులకై నను ఆదరింపందగినదే కదా? 

ను. భగవద్భ క్హిగలట్టియెట్టిజనులుం ( చాయ: పృపూజ్యుల్ దలం 

_ పలదోవచ్చటలాక ౦వెంచియును సశత్విసాస్టంతులా వా రక౯- 

'మొగిలి౯-సౌంభబంధురంబుంగ ను చుక శీము౦ క్లున్ప గిండ్రున్న యబ 

న్నగముల్ వెల్లుగనున్న మెల్ల (గొన రే? నె పథ్యభాగ్యోన్నతుల్- 

వాండ్యచేల దేశన్లా రక రశె వాదిపండీతవర్హ నము. 

గ॥ ఇత్యన నీలొ ఇఒభి కాంనుక'సమం తాద వలోక సాంజలిబంధవ్! 

వ. అని మటొక్క_(పక్క_కుంగదపీ కలయం గనుంగాని బద్ధాం 

జలి బంధుగుండై . 

// ఫలి న్లో న్ యూ సార్థిత వే దేభ స్త్ గాంవాయద్భ సశ్ముంతీర్చవారా౯- | 

పాండ్య-చోలని వాసిభ నః పండి తేభ్యోన మోా౭_ స్తువః॥ 809 

అ. (కియా సార్థిత వేదేభ్యః = సత్క_ రల చేత ఫలపబుపంబడిన వేదములు 
గలవారై, బహూ =అ"సేకులను, (శుతీః= వేద ములను, (గావాయద్భ ఫ్రీ > 

(గహీంపంజేయువారై 3, పండి'తేభ్యః=పండితు లై న పః = వాక్కు నమః = నమ 

సా్కా_రము, ఆస్సు =ఆగుంగాక'. 

శా. జీదములు (ప్రమాణములుా నెంచుకొని సత్య ర్రలు చేయుచు, శిస్యు 

40 
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లకు అభ్య యనము చేయించుచునున్న, పాండ్యచో ల దేశములలోని పండితులకు 

నమస్కారము. 

తే. చెలగిపఠియించి పఠియింపం $ జేసి శిప్వు 

నిక రముల వేదముల వేవ 4 శిఖరసరణే 

నడచి నిడపింతు చేవారు 9. పుడమి నట్ట 

వోళివాంద పండితులకే శ చోత లిడును. 

అందు అడై ఏతివర్ణ నము. 

ఇ. అ చ్వెతి=అ వెత మ తావలంబి, అదె ప్రతీ ము= ద్వైతము కానిది, చె 

తము జీవాత్మపరమా తలు గానుండు (బివాయును తక్కి_నజడరూాప యుగానుండు 

(పవందమును అనెడివిరెండె; ఈచదె (తము కానిడే అద్ ప్రతేము) ఈసత్య నిత్య 

నిర్వి కారనిరవయవనిరజవ్య యుగానుండు (బవ మొక్క_టియే ఆ_త్మగానుపరమాత్మే 

-గానుఉండునది తక్కిఐది ఆవిద్యఅ నెడి మా యారూపమై జడరూపమె (పపం 

చమయమునై పరిణమించుచుం డెడిది. ఆపరిణానుము పృథివ్యాధిపంచభూత ము 

అతో మాజుచుండు:నది. ఈ మతము శా _స్రపురాణేతిహాస వేద వేదాంతములు 

అ పమాణములనియు నిర్భ-చిం చెడు సా ర్రమతేయు. ఈదైైతాదై ప్రే ములు వికి 

ప్రాయ్వైము అని మజీయొక వైస్థపమళముతో చేరి (తివిధమతమ్సులె యుం., 
డును. (ఆ విశిహ్షైద్వెతమతమును గుణించి వెనుకటి సంచికలలో చెప్పం. 

బడియున్నది. | 

తే. సరవిర్యబత్యతుమగు (పపంశేచంబు గాంచి 
మిథ్య యంచు నీవాయు లా$ మధ్యనే (ప 
మాణముకా మించియుంబనోత్స $ మైన బహ 

నిర్వి శేషంబుం గయికొం[దు $ నిక్కమంచు. “ 

.._ పునస్పరోవం___ మజలరోషించి. 

“వాత, ? 2 (హ్మాలంధన. ఇమే న్ బ్రహ్మణే పరస్తెదుహ్యూంతి॥ 
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వ. ఆహా! వీరు (బహ్మబంధునులై నను పర్యబవ్యామునకును (దో 
హు లగుచున్నారు ? 

యతః. ఏలంశు ? 

వృ॥ యేవ సర్వజ్ఞ మ పా సవోషం 
భవా ర్తిహఖి (శుత మాగమాంే 
అజ్ఞం పరం (బహూ త చేవభో కృ; 

_ సంసారతావా నితి సంగిరంకే॥ 811 
అ. యత్ = =ఏ|బవాము, ఆగమాం తే=వే గాంతమందు సర్వజ్ఞ ౦=సర్వవే త్త 

యు, అపా సదోవం = తొలంిపోయిన సకలదోవషములు కలదియు, భవా 

_ర్రిహారి=ఐ సంసార దుఃఖయులను పరివారించునదియు, ఇతి జఅని, (శ్రుత మేన=వినశే ' 

వినబడినదో ! తత్ =ఆ, పర్యబ్తైవ=పర(బహ్ల మే, ఆజ్ఞ ం=అల్బవే త్ర త్రయు, 

సంసార తావాక =సంసారదుఃఖుములను గూర్చి భో కృ - అనుభవించునది 
యు, ఇతి=అని, సంగిరంతే=చక్కు_(గ చెప్పుచున్నారు. 

తా. సర్వజ్ఞండుగా, సర్వదోవములతో  సంసారదుఃఖములను పరివా 
రించునట్లి యా పరబవ్నాను అల్బజ్ఞునింగాను, సంసారదుఃఖములనే అనుభవించు 
వానింగను “చెప్పుచున్న వారు. 

తే, ఎవని సర్వజ్ఞు నిరోషు $ భవవినిఘ్ను 
నిగను నిగమాంతములు తెల్ప $ నెగడువానిం 

బరము (బహ్మను గించిజ్ఞు శ భవ నిమగ్ను 

నిగనె యడై (తు లనెదరిశవ్వగం బెగించి. 

గ నకేవల మమిా పరస్మై స్తె (బహ్మణే(దువ్యాంతి, కింతు తత్స నా 
నభ ర్ట శుతిభ్యో౭ ప్ || 812 

వ. వీరు కేవలము పర బహ్మకే కాదు, త ద్యాథార్థ మునకు సాధ 
క పమాణంబులై న మేతితతులకును సహో (దోవలగుచు 

నవారు, 
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యతః. _ఏలం'కు? 
వృ! మిథ్యాన్థా వేదక క్యాచ్చుతిషుకునుతిభిః కర్మ కాండే నిర స్త 

(పామా స్య బవ్వాకాండ. స్పహగుణవచనై శృ షేత్యోబహ్యశ బై బ్దః. 

మిథ్యార్థా౭.స్మిక్ విభ కిః(పకృతిరవపి పరం(బహ్మ నై న వాభిభ 

త్తే వాచ్యక్యానాశ్ర య త్వాల్మే ధముపనిషబానీమాన తాం 

జానతాంతే ॥ 818 

ఆ. కుమతిఫెః= =కుత్ఫితే బుద్ధిక లవారి చేత, గుణవచనె $= గుణములను చెప్పునటై, 

(బవ్యాకాఇడై స్పవా= ఊపనిషుత్తులతో లహాడ, కర్ణ “కాండే కర (పతిపాదక 

కాండము, మధ్యాద్థ చేనకశ్వాల్ అస శ్యార్ధములన తెలువునదె యన్రటువల 

, నిర స్పపామాస్యే = నిరసీంపంబడిన (ప్రమాణత్వము కలదియగుచుండలాా, 

సతమ = వేదములయందు, _బవ్తాశబ్లః= (బవ్మాశబ్ద్బము, "శేష తం=మిగిలినది ఆర్యె 

న్కు ఆసిన్ =ఈ (బివాశబ్దమునందు, విభ _క్తీః$= విభ క్తి గాని, (పకృతిః= _పాతిప 

దికరూపముగాని, మి థ్యార్థా=అస త్యార్థ మై, పరంబవా=పర్మబహ్మను, నె వఅక్సిధ 

కే=చెప్పచే చెప్పదు. వాచ్వతం అనాశయ త్వాత్ = వాచ్యార్లమునకు స్థానము క్రే=చెప్ప క్వ స ర్ణమునకు స్థాన 
కాక ఫోవృటపలన, 'తే=ఆకుత్సిత మతులు, ఉపనివదాం =ఉజాపనివత్తులయొక్క్క_, 

మాన తౌం=(పామాణ్యమును, క థం=ఎట్టుుజాన తాం= తెలిసికొందురు? 

శా. ఈ (బవ్తాశబ్దము క్షూన (పతివాదక మేయెన (బవాకాండమునలాని, 

కర్త (ప్రతివాదక మైన కర్మ కాండమునం గాని అపమాణము అని కృతులు చెప్పిన 

ను వాని (పకృత్నిపత్యయముల చేత నై న అస త్యార్గ యగ పర్మబవ్శాము వెప్పంబడ 

దు- ఆది దాని ఆరమును అనుసరింపకపోవుట చేత, ఎవరు ఊపనివ[త్సేమా ౯౩ ము 

శెలిసికాెాందురు ? . . 

ఇతి. కర కాండము - ఇదియే కర మీమాంస - లేక - - వూర్వమోమాంన అని 
యు, దిహ్మాగాండము - ఇదియే (బవ్మామామాంస -లేక- ఊ త్తరమిోమాంస ఆని 

'యు చెప్పయిడును.. ఈ కర్షకాండయే పర్ట్యాశమోచితకర్య లై తత్త ద్రేవపూ 
జామూ(త్రమారైయుండును. బ్రవ్వకాండమో సామె ద ఎ్రక్షాన్వహాప (పతిపా 

కై ఈ పనిమత్సులై యుండును. 
న్న. 
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నీ అనృత మంచు [బపంచ $ మధిగ మించుకుబుద్ధు 

లా గుణాపాదక $ మైనయట్టి 

(బహ్మకాండముతోడం $౫ గర కాండముకూడ 

జగ మనత మెయను 3 జాడంబట్టి 

(పామాణ్యనిరసన $ (పాచుర్యమైయుండం 

(వామాణ్యముననుండె $ (బహ్మముండె 

అందువిభ కి మి $ భ్యార్గక మైయుండ ' 

ముఖ్యార్థ మేలేని? మూూలశబ్ద 

తే. మైన నాపర(బవా మే మైనంజెప్ప 
దన నుపనిషత్తుల కెట్టు 9 లనువుగాలం 

డగు పమాణత(మును (బక$ స్తమును గాలం 

జెప్ప(గలవారు సారము (' మెప్పమిాణు, 

గ|న పర మే లే శుతిభ్యో (దువ్యూంతి కింతు శారీరకాయ 1814 

వ. వీ రాశుతులశేకాదు, మజి శారీరక భావ్య( పన క్షయైనయా 
పారాశరికింూడ (దోవ లె యగు చున్న వారు. 

న్లో పరాశరభువా శాస్త్రం 

(బవ్మాజ్ఞానాయ నిరి తమ్ | 

తసమజసతాం నీతో 

ను వేద్యం (బహ్మవాదిభిః | 815 
అ. పరాశరభువా=పరాశర మవార్షిప్తుతుండైన వ్యాసమవార్షి చేత, (బవ 

జ్ఞా నాయ బవ్యాజ్థానమున కై, నిర్మి తం=నిర రి ంపయడిన, శా స్త్రం=శా సము, 
ఆ నేద్యం= = తెలిపేకొనణాలనిదియి, టిక్లావాదిల్లిః ఇ బ్రవ్మవాదుల'చేత, ఈ అసమంజ 
స తాంజ అయోగ్యతను, నీతం= పొందింపంబడినది. 

తా. ఈవ్యాసమవార్సి చేత "చేయబడిన (బివానూూ త్రశా సయ. సాధార 
ఇముగ తెలిసికోయదగినదికాదు అని (బవ్యావాదులు చెప్పెదరు. 
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ఆ. వ్యాసనిరి తంబు శ (బవ్హానూ(త్రం బిడి 

(బవ్మాబోధమున కే $ పరిఢవిలు న 
గోచరంపు (బహ్మం శ గుతించి వాదించు. నా 

రవ్యవస్థ నునుచు వె నుం[ దుదాని. 
ఇ. వ్యాసమహాముని---ఈయన వనిస్థ్రమహాముని మునిమనుమండును, శక్తి 

ఆనుమునికి మనుమడును, పరాశరమవ మని కొమారుండును, శుకమహాముని 

తండియునె భారతాదులనే కాక, వేదములనుక్ _ చతుర్విధముల విభజించి 

వేదవ్యాసులనియు విస్థ షంశమున జన్మించినందున, కృన్లదె ప్రపాయనులనియు 

(పఖ్యాతిపాం టెను. 

కించ... నుజి యు.___ 

గ॥ యాద్భశ స్వభావ స్ప ల్వేశ్వరః, తద్విపరీత మేవ త ముపద్దిశంతి 
విరుద్దబుద్ధయ వకే॥ . 816 

. విరుద్ధబుద్ధులు వీరలు సె్వేశ్వరునిసయితము విపరీత స్వభాను 
నిగనె యూహించుచు న్నారు. | 

వృ! సర్వజ్ఞ నుజ్ఞ ఇతి సర్వ పదాఖి భేయమ్ 

కస్యాప్యవాచ్య ఇతిసర్వ మహాగుణానామ్ | 

స్థానంచ నిద్దణ ఇతీవా సమ స్తవేద 

వేద్యం త్వవేద్య ఇతితే జగదీశ మావాంః ॥ _ 817. 
అ. తేతు=ఆ అచె చెతుల తేనో, సర్వజ్ఞ ౦=సర్వజ్ఞు డై నృజగదీశంచ=సక్వే . 

శ్వరునిక్, ఆజ కై ఇతి =అజ్ఞుండనియు, సర్వపదాభిభేయం= సకలళబ్దముల చేతను, 
చెప్పంబ డెడునతని, క స్యాపీ=ఒకశ జ్రమునకున్కు ఆవాచ్యఇతి = చెప్పందగినతేండు,. 

కాయనియు ౧సర్వమహాగుకానాం = సకలస ద్గుణములకును, సొనం= =స్థానమైనయ 

తప్కినిర్షుణఇలి= గుణహీనుండనియుసమ స్ప  సవేదవేద్యం=సకలే వేదముల చేతను తె. 
తినితానందనినయతని అవేద్యఇతి= శెలిసికో(దగని యతే(డనియు; 3 ఇవాజఇక్క- 

కృరహాంాిన.. 
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తా. ఇక్కడి అదె దె (తులు ఆ సర్వేశ్వరుని సర్వజ్ఞ డుకాండనియు, ఒక 

శబ్బయునశై న వాచ్యుండు కాండనియు, సద్దుణుండును. కాండనియు, వేదవే 

ద్యుండును కాండనియు చెప్పెదరు. 

"తే, జగదధీశగరు సర్వజ్ఞ $ సర్వవాచ్యు 

నఖిలగుణ వేద వేద్యుని $ నజ్ఞుంగా న 

వాచ్యు సగుణు న వేద్యుంగా $ వరుసం జెప్పు 

చుందు రిందులవారలు + మందవాతిని. 

వృ॥ విపిధదురిత వాతన్ఫీత స్థిరవ్టసనాకులా 

దతి మితమ తే నావే వోభిదాం పర మెగితుః | 

.అపగత పరిచ్చే దా మో దాంబుగే రుపగచ్చ తామ్ 

నముశక శిశుతోోభీదో సస్యాత్కుతో మదహా స్తినః॥ 818 
అ. వివిధ. దురిత-వ్రాత-క్ఫీత-స్థిర - వ్యసన.. అకలాత్ =సానావిధము-లెన- 

దోవ ములయొక్క_ - సమావా మలతో= పెరిగిన దై-స్టిరమైన- స్య సనములచేత - వ్యా 

కులమై, అతీమిక మ ేః = ఆక్యల్బబుద్ధికల దైన, జీ జీ వాదేవ= జీవునికం కునే, అపగత 

పరిష్శేద -ఆమోద-అంబు ధేః =తొలయగిపోయి నకొజంతలుగల . ఆనందమునకు-స 

ముద్రమైన, పర మేశితుః =పర మేళశ్వరు నకు; అఖిదాం= భేద ములేమిని, ఉఅపగచ్య 

తాం=అఆంగీకరించెడువానై న యీయ దై (తులకు, మళక శిశుత ౩ =వీల్లదోమకం 

చెను, మదవా స్టినః=మదఫు కేునుంగునకు, అభేదః= భేదము లేమి కుతః=ఎందు 

వలన, నస్యాత్ =కలుగదు? 

తౌ. ఈయ దైైతులు సక లదోపషుములపలని స్యసనముల "చేత జూనపానమై 

యుండు జీవునితోపరమానంద సంపన్ను.డైన పరమేశ్వరునకు భేదము లేదు 
అనుచుండుట, పిల్లదోమతో మదఫుశేనుంగునకు భేదములేదు అనుటవళె 
నున్నది. 
తే, స్థిత దురిత వ్యసనము గిం+చిజ్ జ్ఞమై న 

చీత్తునకు స్థిరతర హర్ష $ సింధువగుచు 
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నఖిలవిజ్ఞుంయ నగుజగ $ దధిపుతోడి 

యభివ "దోమ కేనుంగుతోడి శ యభిదయంగును.. 

అపరంచ.__-మజొాక్క_్టటియు. ___ 

వః దృశ్థంమిథ్యా దృష్టిక రాపిమిథ్యా 

దోపోమి ఛా న్వేతి యా దీ రమోషామ్ | 

సాధిష్లానాం కేపి క్రిం నేతిచింతా మ 

సాఫస్టానాం పండితానా ముబేవి। 819 

అ. వృశ్యం= =కనందగివదెయు, సు థ్యా= అబద్ధము, దృష్టిక రాపీ=కనుటను 

గలుగ6ంజేయువదియు, మి ధ్యా=అబద్ధము;: దోపష[$= = దొనిపలనిదోవమును, మి భె న్ద్రవే= 

అబద్ధ మే; ఇతి=-అని అమోషాం=వీరిక్సి యా _ ధీః= ఏది - బుద్ధియో; సా= 

ఆబుద్ది, ఆంశేపి=దానిదాని అంశమందును, అఆధిస్థానా=ఆధారమైన, చింతా= 

తలంపు, నకిం=కాదా? ఇతి=అని, సాధిస్థా నాం= సాధించు వారిలో (పథాను 

లైన, పండి తానాం= పండితులకు, ఉ దేతి =పుట్టుచున్నది. 

తౌ. ఈ కనందగిన [పపంచము, ఈకనంజేయు ఆత యు -ఈ' విషయమై 

నజ్ఞానమును అబద్ధములే; అ] సాధింవెడి అదె కైతులకే ఈ తలంపులలుగు 

చున్నది. 

నే. దృశ్యమును లేదు, వేదుత శీ ద ద ్రప్తిక ర్త 

దోవమునులేదు, లేద న $ ట్ర 

దల్ల(బహ్మంబునం దెల 1 యొల్ల ద నెడు | 

(పశ్నకలుగదు ? సకల సశ త్పండితులకు. 

విశ్వావనుః. స క్వావనునవ్రు 

Xi వయస్య ! మై మెవం మహీనుక దూషణోము విజృంభిష్థాః 1 820 

వ. సఖా! ఈలాగీ మహీ లేఖుల దూషణ చేఖలలోం జెల రేకు? 
వః పారంపర్యత ఆగతో నిజకు లేపంథా నవాతవ్య ఇ 

శ్యదై పకంపరిగృహ్యావాంక ఏజగతో మిధ్యాత్వమా- చత తాం 
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ఆ భ్యేతుం నియమాన శేవత ఇ మేక రాణి నిర్హాతుమ 

ప్యాస్తిక్యాచ్చతురా నికామమిత గే కే తావ చేతాదృ శాః॥ 

అ. నిజకుబేజతనవంశనముందు, పారంపర్య తః =పరంపరతో, ఆగతః=పచ్చిన, 

పంథాః=మార్లము, నహాతవ్యః = విడునందగినది కాదు; ఇతి=అని, అద్వ్వైతేం= 

అ దై (తమతేమున్కు పరిగృవ్యూ= చేకొని, ఇమే=వీరు, జగతః= ప్రపంచమునకు, 

మి ధ్యాత్వం= అసత్యామును, ఆచక్ష తాం= చెప్పుదు రుగాక ; నిగమాక = వేదముల 

న్కు అశేషత।= సర్వమును, అ ధ్యేతుం= అధ్యయనము చేయుటకును, కరాణి= 

(కెయలను, నికామం= మిక్కిలి ఆ స్టిక్యాత్ =ఆ స్తీకలౌటవలన, నిర్తాతుమసప్= 

అనుష్ట్రి ంచుటకును, చతురాః=సమర్థ్గులు. ఇతరే= వేజువారు, ఏ తాద్భశా ౩తా 

వత్ =ఇట్టివానై న వారు, “కీ=ఎనరు ? 

తా. తవు వంశాచారమైన అ దె (తేమార్షమును వదలక (పపంచముమిథ్య అ 

నియ, జీవేశ్యరులకోను భేదములేదనియు చెప్పుచున్నను; ఈ ఆదె (తులు 

వేదాధ్యయనము చేయుచు వేద విహితకర్ష్య లనుక్ అనుక్కించుచునున్న వారు. 

ఇట్టివారు, మ అవ్వరున్నారు ? 

కే. పథము సపరంపరాగలతే $|పథ మటంచు 

కొంచు నయినన దై సతేము 3 కొంచ కాగ 

మాధ్యయన మాయనుస్థాూన / మా స్తికతిన 

నబిపుదురు వీరివలె నేరు $ నెజపలలరు?ి 

ఇ. ఆ _స్రీక్యయ=ా =™ స్టీకతే_ ఆ _స్టీకులమతే ము. ఆ స్తీగలు=ఆ _సీఅనువారు-పర 

(బవ్మాపరలో కాదిక యుకలదు అనువారు స్థార్తులు= స్యృతి సంబంధులు, వీరు 

శాస్వార్థ వేదార్గ (వతి పాదికథర ములను బెలిపెడి మను బృవాస్పత్యాది విహీ 
తకర్ష్శ లనుష్టించువార గు న టై (తులు. 

అందు నా రవరనము,. 
~~». దొ 

వృ॥ (శుతీ రభ్యేతారః కిమపి జపితారో మనుగణమ్ 
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(కతూ నాహరారః కిమపి దది తారః పతిదినమ్ | 

అమిాన్యారాః (శొద్దాన్యపి రచయి తానో విధున లే 

శుతే ౮ రప్రానాణ్యం (పసజ దననుష్టాపకతయా ॥ 822. 

ఆ. అమి=-ఈ, స్థారాః=సా రులు, పతిదినం =నిత్యమును, (శుతీః = వేద 

ములను, అ భ్యేతారః= “అధ్యయనముచేయంవారును; మనుగణం = మం తసమూ 

వామును, జపి తారః=జపించువారును, (కతూక్-=యజ్ఞ్య ములను, ఆవారారః= 

'చేకానువారును, కీమవీ = కొంతరైన, దదితారః = డానముచేయువారున్వు 

(శాద్ధాని = (శాద్ధములను, ర-చియితౌారోప్ = చేయువారు నై; (పసూత్ = 

వదలుచు, అననుస్టాప పకతయా = అనుష్టీ ంపనివారవుటచేత, శుతేః = వేదము 

యొక్క, అ(ఫామాణ్యం = (ప్రమాణరాహిత్యమును, నిధున తే = నిరసీంచు 

చున్నవారు. 

తా. ఈస్తార్తులు వేదములు [పమాణములని చేడాధ్యయనమం[తానుగేంధాన 

వరోమకరణ + దానకరణ పి త్యాం దిశా ద్ధాచరణములు కలవాశే అనిలేనివా 

రికి వేదము ల(పమాణములు అనుటను నిరసించుచున్న వారు, 

సీ (శుతులు స(క్రమభఘన * (శుతులుపర్యంబఠిం(త్రు 
(శుత్యర్థములను వి $ | శుతులునగుచు 

టుం| తంబులాప్ళే త్తి తి $ మననంబు లనుపించి 

జపీయిం[ తు మం(తౌార్థ 9 చణులునగుచు 

నధ్యరన్మును విహి $ తాధ్వరవ్యు మొన రు 

కధ్వర్యులనయ (దకేయ్యధ్వులగుచు 

సత్సా(త దానంబు $ సలుపుచుందురు తను 

న్ శ్రీకొలందిం (బశీశ స్తు సులగుచు, 

కే స్మార లై 3 (తులగు ఏరు $ [క ద్ధత్ డ 

(శౌద్ధములం జేయుచుండిట్లు * సర వితోడం 

జేయ లేని (ఫామాణ్యమా 1 న్నూయమునకు 
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నెట్లుగలు/సను? గలుగుమే 3 లెట్లు? మహికి. 

కృశానుః._కృశానువు ఎ 

సమం తాదవలోక్య.___ అంతటను ౫ నుఃగొని...-- 

అందు శై వవర్ణనము, 

ఇ. కై వులుజ్ఞశివ పాశ స్త్యమునే తెలెపెడిమతసంప్రదాయ (ప్రవ ర్తకులు. 

గ| ని స్తులా అప్యమిా పిషయాా శే EA వ(పచురత యా నశ్రాఘావా 

ర తి. అ్మృతహి త దృహ్యా హ్యాపదార్థంయథావస్థిత వునభిదధానా 

శె వాః ఏవదుహోపి పవా-హయంతి |] 82౩ 

వ, కలయలనుంగాని యవి శేషం బులయ్యు వీపిషయంబులు క్ర 

వల శే శ వ(పచురం౦బులై శాఘార్డ ౦బులు కానయె్మె. ఇందు 

'టహ్హపదార్భంబుశే యథాతే థార్థంబుగ ( బలుక నివార లీక 

వులు కోవిదులనై నను విమాపాపం[భాంతులుగం జేయుచు. 

న్నారుక దా P 

తథాహి..- అటు తేక చా. 

వృ! ముదనజనకే వీతాతంకే మహాోగుణ శేవథా 

పరవుపురుసే. నిత్యాస క్రాం (శుతీం కవులామివ | 

బతే 9 పశుపతౌ భూలోపేవే మనోభవదాహాశే 

నిహీతహృదడయాం శవా జల్పంత్యభాగ్యహతామివ ॥ 824 

ఆ. వీశాతంెకే=విడిచిపోయిన ఆటంకములుకల వాడును, మవోగుణ కేవ 

ఛా=గొప్పగుణములకు నిధియునై న, మదనజనకే=విస్ణువునందు, నిత్యాసక్తాం 

=ఎప్పుడునుఆస క్తిగల్క క ములామివ=లక్మీనివలె, (శుతిం= వేదమును కూలో పే 

కే_కూలరోగమువేత_ కూలాయుధముదేతకూడుకొన్న వాండును, పశుప తౌ= 

మూఢ ోస్థుండును- సర్వజంతు(కేస్టుండును, మనోభవదావాకే = మనస్సున 

గలిగిన కామాదులను - యన్న ఖుని దహించినవాండ్నునెన శివునియందు, నిహా 
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తవృాదయాం=ఉుంచంబడ్న. అభి పాయముకల దానిని అభాగ్యవా తొమివ = 

దౌర్భాగ్యము చేశ కొట్టుపడిన దానిగా, కె వాః=శై వులు జల్బంతి=పద రుచు 

న్నారు, బత = అయ్యో ? 

తా. ఏదోవమును లేక సద్దుణసంపన్ను (డైన యావిష్ణువునందు సదాఆస 

కికల లకీ చేవినివలె నుండు (బవ్మాకాండమను (శుతిని భూలముకలిగి పశుపతి 

మైన శివునియందే అఫి పొయముంచి దౌ ర్భాగ్యమున వఎడిజోయిన ఆండుడాని 

నిగా శైవులు పదురుచున్నారు. 

నీ ఈతడు మరునకుం శ దాతయే యగు,నగు 

నాతం డా మరునశే + ఘాతకుండు 

ఈతడు భవకోగ 4 ఘాతకుండగు, నగు 

నాతంజే భవుడు భూ 4 లాయతుండు 

ఈతండు సుగుణసంశేఘాత శేవధియగు 

నగు నాతండహింగుణా $ యతతనుండు 

ఈతండు పురుపోో త్త $ మాత తాభిఖ్యుండౌ 

నాతండే పశుపతి 1 (పాఖ్యుండె "ను 

తే. ఇట్టి యోాహారి మందు థీ $ యట్టి శుతిని 

నట్టి మావారునం దభాశగ్యాభివాతను 

బోలె (బేలెదరాశై వు ? లోలినవును 

హరికి నిత్యానపాయిని $ వారున కవునె. 

వృ! సూర్యాడారోగ్య మి చ్చేత్క_మపీ వహాంత వహోత్సం పదుల్లాన 

. మిచ్చేత్ 

ఈశానాద్థానరు చ్భేదనవధివిభవం మోమమి చ్భేన్యుకుందాత్. 

ఇత్యాద్యాస్సత్య వాచో హిత మునిభ ణితీ రాక లయ్యాపివిప్లో 

శె వా స్పేవాంత్యజంతోబత భవవాత యీ భావయం లేభ వంతే॥ . 
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అ. నూర్యాత్ =సూర్యునిపలన, ఆరోగ్యం= రోగములేమిని, ఇచ్చేత్. = 

కోరవలసీనది; హుతవహాత్ =అఆగ్ని వలన, కమవీ = కొంతెన), సంపదుల్లాసం= 

సంపదపలని సంతో పూతిశయమును, ఇచ్చేత్ = కోద్నలసీనది; ఈశా నాల్ = 

శివునివలన, జ్ఞానం = జ్ఞానమును, ఇచ్చేత్ = కోరవలనీనది; ముకుందాత్ = విష్ణువు 

వలన, అనపధివి భవం= మితి లేనివై భవముగల, మోక్షం= ము క్రి నిఇ చెక్ =కోరవల 

సినద్కి ఇ త్యాద్యాఃక ఇది మొద లై న, సత్య వాచః = సత్య వాక్కు_లైన, కాతమునిభణి 

త్రీక=-హిా మూలెన వ్వా సాదిమునుల వాక్కు_లను) ఆక లయ్మ్నాావీ= తెలి సికొనియును, 

తేశై వాః=ఆశై వులు, విష్ణోః = మహావిష్థువుయొక ్క-, నేవాం = సేవను, త్యం - 

తఃజ=విడిచినవారె, బత = అయ్యో? భ వవాతయే=పాపములను పోయగొట్టుటక శ 

భపం=ళివుని, భావయం తే=తలంచుకొనుచున్నా గు. 

తా. శై వులు “ ఆరోగ్యంభాస్క రాదిచ్చేత్ ” అనునట్లు నూర్యునివలన 

ఆరోగ్యమును, అన్నిపలన సంపదను, శివునివలన జ్ఞనమునువలె ఆమహావిష్ణువు 

వలన మోక్షమును కోరవిలసినది. “త మేవంవిది త్వాతిమ్భుత్యు మేతి నాన్యఃపం 

థావిద్య లేఒయనాయ జ్ఞా త్వాతంమృత్యును ల్యెతి నాన్యః పంథావిము క్షయే! 

జ్ఞా నా దేవతే క వల్యమ్॥”” అను వ్యాసాదిమవార్శి వాక్యములు "తెలిసియు ఆమవో 

విష్ణువు సేవను విడిచి సర్వ దోవనివార ణార్డ మై అయ్యూ ? ఈశివు నే తలంచు 

చున్నారు. ' 

చ. సవిత నరోగతంగుజిచి శ నతగరమగ్ని సిరింగుతీంచి, యా 

శివ్రనివిజోధమయుంగుతిచి * | శ్రీపతి మోతమునుంగుజించి, కో 

రవలెనటంచు (మోసెకి పు శ రాణములున్విని యట్టి, శీపతికా 

భవహరు వీడివేడిభవు  భావనసేయుదు రీదురీవా తే. 

అవిచ..___వముజీయు.____ 

వృ॥ తద్విష్లోః పరమంపదం హీ తమిసం పారే సదాపశ్య తా 

సాం[దం సూరిగ కేన నిర్శలనుహోనందాత్శేకం శాశతమ్ 

అ చేప్పంత ఇమే సమేత మనిశం బేతాలభూ తాలిభి 

రోకం భీకోర ముంచితుం: వ్యవసితా మాహేశ్వగంనశ్వరమ్॥ . 
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అ. తమసః = ఆజ్ఞానముయొక్క_, పానే= అంతమందు, సదా= = ఎప్పుడును, 
పశ్య తాజ చూచుచున్న, సూరిగ కేన = =జ్ఞూనిసమావాముచేత, నాం దం=దట్టమై, 

నిర్భలనుహానం దాత్త కం =నిర్జోవ మైన మహాసంతో వ మే స్పరాపముగాగలదై, 
శాశ్వతం = నిత్య చె, విష్ణోః = మహావిష్టువుయొక్క_, తత్ =ఆ, పరమంపదం 
పీ=పరముపదమునుగదా, అ_పేప్పంత్క =కోేరనివారైన, ఇమే = ఈకై వులు, 

బేళాలభూ తాలిఖిః= బే తాళమలయు భూతములయు సమూపొములవేత, అని 

శం=ఎప్పుడును సమేతం=కూడుకొన్న దై, ఫీకరం=భ యంకరమై, నళ్వరంజ 
శాశ్వతము కాని దై, మా హేశ్వరం=శివసంబంధిమైన, లోకం= కెలాస ప్రదేశ 
మును అంచితుం=పొాందుటకు, వ్యవసి తౌః =నిశ్చయించినవారై రి. 

తా, అజ్ఞానమును వదలి జ్ఞానముతో ౫నుచున్న్న ఆ సనకాదిమునులతోనిండి 

పరమానందమయమై నిత్యమైన యాపరమపదమును గోరక ఈ శ్వులు అనిత్య 

మె భూత భేతాళముల చే భయంకరమైన యా కై లాసఘును పొందుటకే కోరు 

చున్నారు. | 

తరువ్రూజ. అది వైఫ్వవనివాస + మదియె.వై కుంఠ 

మిద్నిశె వవాసమా + నిదియెకై లాన 

మదడితమ్మసారమా శ న జెపరంధావు 

మిదిపర్వతమునవు + నిదెపరుషంబు 
నదిసూరిసాం[దమా * నడెవుహోనంద 
మిదిభాత భేతాళ $ మిదెనుహోభయద 
మదడిశాశతమునవు $ నదియ వేశ్షీత మె 
యిదియ శాళ్వతమనవు $ నిదియవేశీత మె ? 
విశ్వావసుః..____వి శ్వ్యావనువు.___ 

౫॥ సఖీ 1 గుణగవాణ కుతూహలీ భూయా;? 827 
వ. సఖా | గుణ(గహాణమందె కుతూహలీవిక ము? 

వృ॥ నిత్య్యంక ర్మసనూచరంతి నిగమాళాశానస్త్రా ణిచాధీయ తే 



సటెప్పణాం ధ్రపద్య టీకాతా ల్చె రేక్ హాససతము. 639 

సంతన్వంతిచ స ప్పతేంతుని చయం ధిన్వంతి భ క్యాతిథక్- 

సాంబం[(త్యంబక మర్చయంతిశుచయ శె వాస్సదై వాద రాత్ 

ఏ పోూమోద్నశే క ర కతిపయ్ దోషా వవహ వ ప్రక ర్యణాం కలెప విషహా్ట నకిమ్! 828 

అ, శుచయః =పరిళుద్ధులెన శై వాః=శై వులునిత్యం =| పతి దెనమును, కర్మ 

స్నానసంధ్యాదికర్శ; న్కు సమాచరంతి=ఆచరించుచున్నారుు. నిగమాక = వేద 

ములను, కౌ సాం ణిచ=శా స్త) ములనుక్ ,ఆధీయ లే =పఠించుచున్నారు; స ప్రతంతు 

నిచయంచ=యజ్ఞ సమావామునుక్ ; సంతన్వంతి= చేయుచు న్నారు; ఆతిధీక్ 

అతిధులను, భక్యా=భ తో, ధిన్వంతి =సంతోపుపజచుచున్నారు; సాంబం= 

దేవీసహితుండైన, (త్యేంబకం=థతి స్యత్రుండైన శివుని, స దైప= ఎప్పుడును, ఆదరా 

త్ = పేమతో, అర్చయంతి =అర్చించుచున్నారు; ఈ దృశకర్మణాం=ఇట్టి 

సత్కార్ష్మ లుకల, ఏప్రూం= ఈ శైవులకు, క తిపయే=కొన్ని,దో పాః=దోవములు, 

వివవ్యోః =వి శే వమా సహీంపందగినవి, నకిం=ఏల కావు ? 

“ఈ. ఈ శౌ వులు పరిశుద్ధుల 'స్నానసంధ్యాద్యాచరణములను, వేదశాస్హా 

ద్యధ్యయనములును, యజ్ఞ విశేవకార్యములున్కు ఆతిథ్యభ్యాగత సమాదరణ 

ములును, పార్వతీ సహిత మహేశ్వరార్చనలును, ఎప్పుడు నాదరముతోం౭కేయు 

చుండగా, నీరియందలి యేదోవమయుచె న, మనము సహించుకిొనంహాడడా ? 

మ. అనిశంబుం|గియ లా చరిం( తు. న్సుతిఛాఫ స్రాభ్యాసము ల్పేయు 

దుర్ ,క నియభ్యాగతులంభ రి(తు(క్రతువుశల్కా_వింతుశై వు 

ల్పదో,వినరోా ద్భావులు సాంబుశంభు శుచులై శే వీష్పక౯ా సమ 

ర్పింత్రుగ,న్లొనయ౫ నీరరిపయిం బొనంగునెదొనంకగుంగాండొకం 

డుండినక. 

స_ష్పతంతువు=యజ్జె ము, ఇది స_్తపాకయజ్జ యులు, స ప్తవావిర్యజ్ఞ య 

ల్కుసప సంసలు ఆని వివిధములుగనుండ్సి 21 విధమయ్యును, ఈ విధ 

ములోను స_ప్పస ప్రఅనియే యుండుటవలన అదియే పూర్వపద మైయున్న యది. 

అన్య చ్చ శోత వ్యమ్.__మజెక్క_టియు వినందగినది. 
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నృ స రహకపరి చ ర్యా సొం[పతం తన్వ లే యా 

యతివారిభ క్రిం హంత? జన్మాంత శే సా 

కయిరదురితనగరా సాచ సూతే. పనర్లమ్ 

కుచఇహఫలహోనిః కుర్భ తాం శర(పూజామ్ ॥ 829 

అ. యా=ఏద్కి సాంప్రతం=ఇప్పుడు,స ర వారపరిచర్యా = శివుని విసన 

మొన పరిచారకత ము, తన్య తే = చేయంబడుచున్నదో? సా=అది, జన్యాంతేశే = 

వేటుజన్మరు'లో, వారిభ క్తిం=విప్లుభ కిని జనయతి=పుట్టించుచున్న ది. సా=ఆ 

వారిభ కి, శమితే దురితపక్టం=శ మింసంజేయ(బడిన దోవసమావాముగల, అపవ 

ర్షంచ=మోక్ష యునుక్ ,సూతే=కలిగించుచున్న ది. శర్వపూజాం= ఇట్టి శివపూజను, 

సర్వ శాం= చేయువారికి ఇనా= ఇక్కడ, ఫలహోనిః= =(పఫపయోజనము లేమి, కుతేక= 

ఎకకడికి ? వాంతే= అయ్యా? 

తా. ఇప్పుడిప్పుడు చేయు శివపూజ వెనుక వెనుక దారిపూజను చేయం(లుగం 

జేయుచుండును. అప్పు డా వారిపూజ వానిని నిర్హోషుంటేసి వానికి పక్షము 

నిచ్చును. కాబట్టి ఆ శివపూజ చేయువాని కేమియు ఫలహోనిలేదు. 

క. హరిభ క్రినిమి త్తెక మో 

 హారభ క్రిభవాంతరం౦బు $ నం దభఘునర్లం 

బరయిం పక యపవర్లం 

బరయించు, న 'బేమిహోని + హర పరి చర్య. 

పరంతు.___వముజూక్క్క_టియు. ___ 

వృ॥ సా రుదభ క్రి ర్వితనోతి భీమ్ 

యా సిష్టువి ద్వేమలనా సహిముః | 

తె ఏవ ధర్మాయ ఛభనంతి దారాః 

కదాపి యన్నా భిమృశంతి జారాః॥ 880. 

"ఆ, యాఇ౭ప్కరు[దభ కి కై =శివభ క్ష్ వ స్థన చ్యేవంవానహి్టంంవష్ణుద్వేన 

మందు శొంెమైన ఓర్వనిదిరెోా? సా=ఆ శివభ కి, భ(దం= = మేమమున్సు విత 
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నోతి= చేయుచున్న ది. యాక్ =ఎపరిని, జారాః=విటకాం[డు, కచాపీ = ఒక 

ప్పుడైనను, నఅభిమృశంతి=అంటరో, లే=ఆ, దారావవ=భార్య లే, ధర్తాయ= 

ధర్మముకొఅకు, భవంతి =అవుచున్నారు. 

తా. విటకాం[డు అంటనిఆం[ డు ధర్మార్థ మే అగుచుండునట్లు విష్ణువిషయ 

మున ద్వేవము లే లేకయుండు శివభ క్రి మోక్షమునుగూడ ఇచ్చును. 

వ్ర, కౌంద్వేపక శివవి 

సారితభ క్తియు విముక్తి $ దమునగునె, ధరకా 

దారజనాళిగుణాళియు 

జారజనస్ప ఫ్టధర్మ ఫ చారిణేయగు నే. 

గ॥ శేషశాయి విద్వేవవవహి మూన్ధాభిమిక్తొ దోమఃకాపురుపూ 
నామ J 881 

వ. శేనశాయిద్వేవమే కాపురుషులకు మూర్ధాభికేకమువలె 
॥ సర్వతి శాయిదోవము. 

పశ్వ__ చూడు. 

వృ॥ నా స్తిక్యమావహాతి నారకమాతనోతి 

(హౌఢింనిహంతి పరిలుంపతిసంపదంచ | 

ఆయుఃవీణో త్వుపచినోతినను_స్తదోపాకా 

"జ్వేఫో ముకుందపవివ రకా నిషయోగతుల్వ్యః || 889 

అ. ముకుంద విసయః =విహ్ణువిషయక మైన, ద్వేపః= ద్వేషమ్యు విషళొోగ 

తుల్యః =విమసం బంధముతో సమానమై, 'నా_స్తిక్యం=నా స్టికత్వ్యమును, ఆవవా 

తి=కలిగించుచున్నద్వి నారకం=నరక సంబంధమును, ఆతనోతి= చేయుచున్నది, 

(వాధిం= సామర్థ్యమును, నివాంతి =పడంగొట్టుచున్న ది; సంపదంచ= సంప త్తి 

నిక్, పరిలుంపతి=తేగ్తించుచున్న ది; ఆయుః=ఆయుస్సును, క్షీణోతి = కీణింప 

జేయుచున్నదది; స సమ _స్పదోషసాక్ = సకలదోవ ములనుక్ , ఉపచినోతి =వృద్ధి 

పఆిచుచున్నదది. 

41 
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తా. విష్ణువిషయక ద్వేషము సకలదోవములనుక గలిగించి నా _స్తేక త్వేయు 

నరకముక్ గలిగించు టయకాక, సంప త్సామర్థ స్టైములన్తు పోంాొట్టి, ఆయుస్సు 

నుక దగ్నించును. 

ఆ. శౌర్రివిషయ వైర 1 మారయవిపరీతి 

నా స్తికతనునరక $ మాస్థనిచ్చుం 
(బాఢి(వచ్చిలచ్చి $ రూఢిబుచ్చునుబుచ్చు 3 

నాయునును డొసంగు శ లన్ని దెచ్చు. 

ఇ. నా స్తీక్యయ= నా _సికమతీము నా స్తీకలు=పరబవ్యా పరలోకాదులు ఆ. 

సత్యములనియు, వేదళా సి పురాణాదు ల(పమా ణ ములనియు వాదించువారు. 

" అందువాసండవర్ష్యనమా. 

ఇ. పాషండులు=పండా రాలు. వీరుకాసాయభధారులును జటాధరులును, 

లింగ ధారులునె న శౌ వులు. ఉ 

కృ ఆానుః___కృ తనువు... 

గ్య సత్య మేవత థాపి అవై దికకృ _త్తిసేఏవ (పయియాసతాం శివ 

భ_క్రిమభినయతాం పాపండవి శేపాణా మేషో వేష ఏవభీషయ. 

త్రి హృదయమ్ || 888 

టి. అవి వె దికవృ త్తి తిపీ(ప = వేదో కృములుకాని (పవ ద్రనములండ (పయి 

యాస తాం పయాసపడ(గోరువాశె, క 

వ. నిజమేయెనను, అవై దికములే యగువిధుల నాచరించుచు త్తి 

వభ క్తి. నభినయించు నీ పావండ విశేషములవేషమే హృదయ 

భీవషక మై యున్న యది. 

తథాహీ_._అబు లె కదా? 

- గశ్రితాభవ్యమార్హా శ్చితాభస స శుష్య 

నాలా జటాలాః స్ఫుటాలాపళూన్యాః | 



సటిప్పణాం ధ్ర పవ్య టీ కాతాత్స ర్వేతిహాసస హితము. 648 

స శానాగ్నిస 5 స్థా న ఖ్యా ద్భృశా నిర్ణవాంతెః 

విళాబా ఇవామా దిశాసు భంనుంతి ॥ 884 

అ. అమో=ఈపావండులు, (త -అభవ్య-మార్దాః= ఆ; శ యింపంబడిన-కుళ 

లముకాని-నమారములుకలవాశి , చితా-భస,-శువ్వుత్ -నిటాలాః= స శానమం 
౧ | రా —3 $ ఖీ గ 

ద్గలి-బసుమము చేత -కోషించుచున్న-నొ సటిభాగముగలవాై , జటాలాం= బడ 

లుకలవారె, స్ఫుటు-ఆలాప-కూన్యాః= స్పష్టమైన - మాటలచేత-_-కూన్యులై , 

సృళాన-అన్ని -సఖ్యా= స కానగుందలి-అగ్ని తో _ చెలిమిగల, దృకా=చూపుచే 

త్ర, నిర్ణవాంతః =దహించుచుండువా ర్రై, వీశాచాఇవజపీశాచములవక్కె డిశాసు= 

దిక్కు_దిక్యు.న, భమంతి=తిరుగులాడుచు న్నారు. 

తొ, ఈశా వండులు మం-చిమార్హ ములు విడిచి మంచిమాటలునులేకు నొసలు 

భస్మమును, తలను జడలునువేసికొని, నిప్పునంటికంటితోదహించునట్లు-గా విళా 

చములపలె పలుదికుy_ల( దిరుగులాడుచున్నారు. 

శే. అశుభమార్లు లనక్షళ శే భసితేఫాలు 

రస్సుటాలా పులు జటాలుశ+కలపి శాచ 

తులితుల సశానకృళాను + తులితేద్భశె ల 
య — 

దిశల నేర్నుచుందిరిగెద 9 ర్లివిరి పీరు. 

గ కించ, ఏపా మకిజగుప్పి తారీటెః || 

వ. నుజ్లియు, వీరి రీతి అతి జుగుప్పితమె మై యున్నయది.. 

వృ పతీకృత్య గిరీశం 

ధి 
ఇచ్చంత్యధిగ ంతు మిమే 

ధనంజయం లింగదర్శనే నై వ॥ . శికిర్ 

అ. మానహీ నాశ్చ = మానము లేనివారును,సీద్ట్యా =ఫలసిడ్ధి చేత, రహి 'తౌశ్చ= 

శరూన్యులునై న, ఇ మే=ఈపాషండులు, గిరీశం =పర్యత గే స్థయును - ఉర మేళ 

రుని, పతీ కృత్య =పక్ష మ గాం జేనీకొని_తనపక్షుఘమాం జేసికొన్సి లింగదర్భ్శ 
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నె వ=శిసలింగ ముయొక్క_ దర్శనమా[తమున నే, ధనంజయం=ధనమును జయా 

మునుక్ =అన్ని దేవుని, అధిగంతుం=మించుటకు, ఇచ్చంతి=కోరుచున్నారు. 

తా. ఈపావండులు మానముజేక ఫలసిద్దియు లేక (కొండలోపొగనుజూచి 

అగ్ని యున్న దని, అనుమానపడునట్లు లింగదర్శనముమ్మాతము వేత చే కొండను 

పత్నముగాం జేసికొనునట్టు పర మేశ్వరుని తనపత్ష ముేసికొని, ధనంజయములను 

వలె అన్ని దేవునిక మాజుటకైయే కోరుచున్నారు. ° " 

తే, సిది మానము తేక పశేతీకరించి 

యాగిరీశు, నీపా వండు శ లా ధనంజ 

యుంగనంగోరుదురు కుత $ ర్మా_న్ను లగుచు 

లింగదర్భనమా।త్రన $ అెంగు లగుట. 
అన్యేచా(త_9ఇతురులు నిట. 

వృ దీర్భవ(క నఖరాః ఖరకల్చా . 

ఉద్దరంత ఇవ బొాహుయుగం తే 

నెంొచమాచరితు నుష్యస మరా 

నీచబుద్ధివ్భాదయం (భనుయంతి। 886 

అ. దీళ్య వ్యకనఖరాః= నిడివై వంకరలై న గోళ్గుకలవారై, ఖరకల్పాః= 

గాడిదెలతో సమానులె, చాహుయుగం= రెండుచాహువులను౯, ఉఆద్ధరంతే8 

= తికొన్న వారై, "తే=ఎఆపాషండులు శౌచం=శౌచమును, ఆచ్చరితు నుపి=ా 

చయుటకుయాడ, అసమర్ధాః= చేతలానివారై, నీచబుద్ధివ్భాదయం = అల్బబు 

ద్ధులమనస్సును, భమయంతీవ=భ )మింపంజేయుచున్నారువలె నున్నారు. 

తా. ఈ పావండులు గోర్టు పెంచుకొని గాడిదలపలె చేతులు పెకెశుకొని. 

యుండియు తాము కౌచమైనం జేయనివారె నీచులను [భమింపంజేయం, 

చున్నారు. 

కే. గాడిదలవలె నిడుద వంశీకరలుగోర్లు 

గేలం గాలను గలిగి భుశీజాలనె త్తి 



సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీకా తాత్ప ర్యేతిహాససహితము. కిజీల్ 

నె త్తినిడుకొని యడలింతు $ రు త్మ పజల 

శౌచమున శేనిచాలని + నీచు లిచట. 

విళాషవసుః వి శ్వ్వావసువు, 

౫॥ విమృకశ్వ, సఖే! గుణ్యగాహిణానై తే విమావణీ మాః 1 887 

వ. విమర్శించి, సఖా ! గుణ గాహియెన వానికి వీరు దూవణోయు 

వ్భ॥ లీత్రోపజృంభ ఇ సహేషు జి లేం దియేషు 

క స్టోపవాస పరిశుష్క_క కేబరెము | 

పుణ్సస్టలాటన పరాకృతే కిల్సి సేషు 

జానీహీ కానపిగుణా౯ా జటి లేషషమిాము ॥ 888 

అ. జి నేం(ద్రియేషు = ఇం దెయజయముకల వాచ , శీతోస్తజ్బంభణసపహేపు=
 

ఐలివేండుల విజ్బంభ ణమును సహించువారై, కష్టోపవాస పరిశువ్క_క లేబరేషు 

= కష్ట్రమునైన ఉపవాసముల చేత వాడిపోయిన శరీరములు కలవారై, పుణ్య 

స్థలాటనపరాకృతకిల్చి మేహ = పుణ్య స్థలములలో సంవరించుటచేత తొల 

(దోయంబడిన దోషములు కలవానలై నృ అమాషు = ఈ, జటిలేషు=కుత్సితుల 

యందు, కానవీ గుకొక్ =కొన్ని గుణములనై నను, జానీహ్ = తెలినీకొనుమ? 

తా. జిలేంద్రియు లై చలి వేయల నోర్చుకొని, ఉపవాసాదులవేం జిక్కి 

పుణ్యస్థల సంచారము-బేత సర్వదోవ, ములు తొలగిపోయిన యీ పావుండుల 

లోకొన్ని మంచి గుణాలున్న వి తెలిసికొమా ? 

క. ఏతతోప్హ శీతవాతము 
వ్నీతి సహియించియును నుపవశేసించి యు. బుణ్యు 

వీతులంజరింతు రకృతదు 

హ్యృతులగు నీజటిలురం దొశీగిన్లను ? గుణముల్, 
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జే్య్యతిపి సంక్ వర్ణ నము. 

ఇ. జ్యాతిపి కులు=బోతివ సంపదాయవే త్ర తలు వీరు=తిథి వార నక్షత 

యోగకరణము లనెడి పంచాంగములతోనురాళి లగ్న(గవా చారభు క్యుపభుక్రు 

లతోను శుభా శుభకర్తముహూ ర్త జాతకాదులను నిర్ణయించి తత్తత్కా 

ల సుఖదుఃఖానుభవములను బెలుపువారు. 

గ॥ ఇత్యతో వీక్షు సాశంకమ్ కఇమే పు_స్తకహస్తాః కల్యవవూ 
లాయ తేత దత; పర్వటంతి। 889 

వ. అని నుల్ొక్క_(పక్క_(గాంచి సంచేహించి ఎవరు వీరు పు స్ప 
కహాస్తులై వేకువనె లేచి యిటనటను బర్వటనము చేయు: 

చున్న వారు. 

గ॥ నివుణ నువలోక్య సపరెహోసమ్॥ 

వ, నిపుణంబుగ నిరీకీంచి పరిహాస నహితంబుగ. 

వ! జ్యోతిశ్శాస్త్ర మహోోడథా బవహూుత రో త్పర్తాపవా దాత తభిం 

కల్లోల లల్నబ్ే క జణా౯ార తిపయాకా లౌ కృతార్థాఇన 

దీర్హాయుస్సుతనంపడాదికథనై. ర్లెనజ్ఞపోశా ఇమే 

గేహంగేహ మను(ప్రవిశ్వధనినాం ౦ మోహంమువు:కుర్వతే! 

అ. బహుతేర - ఉత్సేర్ణ - అపవాద - ఆత్మభిః=అ నేకవిధములెన - సామా 

న్యమును - విశేషమును - స్వరూపములుగాలల, క+నో లె; = అలల చేత, . నిది 

డే=దట్టమైన, జోతిళ్ళాస్త్రమహోదథా= బ్యోతిళ్శాస్త మనెడి మహాసమ్ముద 

మందు; కతిపయాక =కొన్ని , కళాక =అణువులను, లబ్ద్వా=లఫించి, క్క 

తార ఇవ=కృ తౌర్గులువ లె, ఇమే= ఈ, దైవజ్ఞ జ్ఞ వాళాః=అధమజే సతిషి.కులు) 

. భవంగేవాంజ పతి మంటను, అన్నప్రవిశ్య= (ప్రవేశించి, దీర్ధాయుస్సుత సంప. 

ల ఒ రాదిక థ వం అదీర్థాయున్సు సుతులు సంపదలు మొదలె లైనవానివాక్యములతో, / 
wn 

PE 
ED ” ah . , 1 

న. ' 
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ధనినాం=ధనవంతులకు, మోహం భాంతిని, ముహ్ఫు౩=పలుమాబు, కర్వ'తే= ఇదే 

యుచున్నారు. 

తౌ. అలలనతె సామోన్యజ్యోోతివయు విశేమజో్యోతిషము అను భేదములు 

గలిగి, సమ్ముదమువలెనుండు ఈ బ్యోతిశ్ళా స్త్రమందు కొన్ని బిందువులను 
మాతము చదివి మేము కృ తార్థుల మైతిమి. అనుచు ధనవంతుల యింటింటను 

జేరి, మోకు పేర్మాయువుకలుగును, కుమారులు కలుగుదురు, సంపదకలుగును అని 

చెప్పుచు, వారేవాంరిని (భమింపం జేయుచుందురు. 

వూ, జ్యోతిశ్ళా స్త నుహాపరోాగధి నపవా + దోత్సర్లముల్భంగనం 

ఘాతంబుల్భ లెఘూర్టి అంగలో (దియంశేగాంబోయియందుత్తే ముల్ 

పాథోదిందులు కొన్ని కొన్ని కొనిత $ త్పారంగతుల్తా రేగా 

జా తాయుర్ముఖవృ త్రముల్పలుకుదు$ ర్భాగాదులం దెల్పుచున్ . 

టీ. జాతాయంర్తుఖవ్బ త్తములు= జన్మించినవానికాయుస్సు మొద లై నవాని 

వృతాంత మేలు, భాగాదులక = మేషాదిరాసులను. 

కిం చ_._ మణియు. 

వృ! విలిఖతి సదస ద్వా జన్మష(త్రం జనా నామ్ 

ఫలతియది త డానీం దర్శయ త్యాత్మ దాత్ష్యుమ్ | 

నఫలతియది లగ్న _పష్షు రేవై పషదోషహో 

హారతిభన మి చూవం హంత? దె వజ జ్ఞ పాళీ ః || 841 

అ. “దెవజ్ఞు క్రపాళ=జ్యోతిషి శాధముండు, జనానాం=డజేనులకు, జన నషకేం= 

జాతకము సక్ _ అసత్ వా = యథార్థ మో - ఆయ థార్థ మో, విలఖతి =| వా 

యుచున్నాండు. ఫలతియది= అది ఫలించుచున్న దేని, తదానీంజఅప్పుడు, ఆ 

త దాక్ష్యం=తేనసామర్థ్య మును, దర్శయతి= చూపుచున్నాండు. నఫలతియది= 

ఫలింపకున్న దేని లగ్న(ప్రష్టురేప=లగ్నము అడుగువానిక్సే ఏవదోపః= ఈదో 

షము. ఏనం= ఇట్లు అని ఇహా=ఇక్కొ_డ, ధనం=ధనమునుు హారతి =ఆ(క్రమిం 

చు కొనుచున్నా (డు. వాంతే=అయ్యా ? 
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తా. ఈ అధమజ్యోతిపికుయయ జనులకు (వాసినజాతీకము ఫలించినయొడల 

తనసానుర్థకమును తెలుపును ఫలింపనియెడల, లగ్నము అడుగువాని మాటలవ 

అనిదేోవము; అని యిట్టుచెప్పి, వానివానివలన ధనము నాష్ట్రి ంచుకొనుచుండును. 

తే, జననషతంబుబాగోగొ ఫ$ జనులకొజకు 

(వాసి ఫలియింపందమనేర్సె * _పకటపజతు 

రదియు ఫలియింపచేకాలగ్న శ మడుగుదోప _ 

మనుదు రధమనముదై వజ్ఞు లా $ ధనముకొట కె, 

అపిచ_...నుజి యు. 

వృ॥ (పమోదః కేదో వా౭_ప్యు పనమతి పుంసోవిధి వతౌత్ 

మయెదం[ పాగోవాభిహిత మితి మిథ్యాాక థ యతి | 

జనా నిపానిపాకలన పరిహాోశె కనియ తాకా 
౬ 66 వ ళ్ 

ఆసా మేపౌదీ నాం పరిగణన మెవ(భ మ యతి 8412 

అ. ఫుంపః=ఫురుషునిక్కి (ప మోదోవాజసంతోపమైనను, ఖేవోవా = దుః 

ఖుమైనను; విధివశాత్ =క ర్రవశమున, ఉపనమతి = (పా ప్తించుచున్నది. ఇదం= 

ఇది మయా = నాచేత, (పా గేవ = ముండే, అభిహితం= చెప్పంబడినది; ఇతి = 

అని, మిథ్యా =అబద్ధ ము, కథయతి= చెప్పుచున్న ది. ఇష్టానిస్రాక లన పరిహారె కని 

య తాక =ఇస్ట్రమును కలిగించుకోనుటకును అనిష్టమును పరివారించుకొనుటకును 

ముఖ్యముగా నియమింపంబడినట్టి, జనాక్ =జనులను, అసా = ఈ దైవజ్ఞ ధ 

ముండు మేపాదీనాం= మేపాడిరాసులయెక్కు, పరిగ ణనయెవ= లెక్కొ_౦చుటు 

"వేత నే భమయతి = (భ మింపజేయుచున్నా (డు, 

తా. మనుస్ఫునకు తనతన విధిఐశయుగా సంతోవముగాని, దుఃఖముూాని 

కలుగుచున్నది. నేను ముందే చెప్పినది అని అబద్ధము చెప్పుచున్నా(డు. ఇష్ట 

. మందో అనిష్టమందో నియమింపంబడిన యీ జనులను గూర్చి ఈ యధమ దైవ 

కైండు మేషాదిరాసులను లెక్కపెట్టి (భ్రమియింపంజేయుచున్నాండు. 

"లే. వెనుక ఖేదంబామోదంబొ $ విధివశౌన 
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నైన మున్నేన చెప్పిన * దై నదని య 

నిష్టమిష్టమొ విష డంజేయ + నెసలయజనులు 

మేమవృవభాదిగణన మెలా $ మెయిమరల్ను. 

గ॥ అస్తువా తథ్వవాపీదై. వజ్ఞ _నృథావివృథా తేద్వచశ్శ్రవణమ్! 
వ. యధథార వాదియగు దై వజ్జాండుండిన నుండునుగాని, వాని వచ 

నము వినుట వమెయగుట. శీ ఖీ 
తథాపహి____అటు లెక దా? 

వృ॥ అనుఖ మథనుఖంవా కర్తణాం ప క్రి వేలా 
స్వహహ! నియతమే తే భుంజతే బేవాభాజః |; 
తదిహూ పురత ఏవ (పాహ మౌహుజూ ర్తి క క్సేత్ 

కథయ! ఫలమమోషపా మంతతః :కింతేత స్పా త్! 844 

ఆ. ఏతే=ఈ, దేవాభాజః = దేవా ధారులు, కర్మ కాం = తమక ర మలయొక 3 
ప కివేలాను=పరిపాక కాలములలో, అసుఖం=కప్ట యుగాని, అథవా=లేకంకేు , 
నుఖంచా=సుఖముఢాని, నియతం =నియమింపంబడి నట్టుగా, భుంజతే తె=అనుభ హిం 

చుచున్నారు, మౌహరా రికః =బ్యోతీపికుండు, లేక్ ఆ సుఖ వెందు ౩ఖ మెందా 
ఇపహా=ఇక్క్యా_డ, పురతఏవ= ముందే (పావా చేత్ =చెప్పె నేని? అమోిపాుం=వీదె 
క్రి అంతతః =దస్టరలగాని, తతః= అవతిలంగాని, కింఫలం=ఏమిఫలమ్ము స్యాత్. 

అగును* కథయ= చెప్పును! 

తా. దచేవాధారులు తమపూర్వజన్న నుక్చత దువ్యుతేము లాయా కాలము 

లలో అనుభ వింతురు అని, యీజ్యోతిష్మూ._ డు ముందే చెప్పియుండినన్తు ఓ మి 

శాగఐనూ ! నీవు యీదేవాధారులయొక ముందటి వెనుకటి ఫలములను చెలి 

యంజేయుమా ? 

తే. సుఖమొ యనుఖమొ కర విశ శుత ము గాంగ 
ననుభ వింతురు దేవు లిశట్లనుదినంబు 
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దాని మునుమున్న దై వజ్ఞు క్ట లూని తెలుపు 

దాన ఫలమేమి? కర్త యే $ దానందప్పు. 

వి జ్వావసు.___విశ్వావసువు 

Xi ఐహికాముష్మి కా రంభో పయోగినో నోపాలంభ మర్ష 08 

జ్యోతిర్విదః | "sas 

J లు తౌవత్ ---వినుము. | 

వృ॥ నదైవం నప్మిత్యంచ కర్చా( తసి స్య 

న్నయ(కా స్తిడేశే నను క్యోకిపః | 

నతారా నవారానవానార గహోణాం 

నతిథ్యాద యో వా యతో తెఫమబుద్దః \l 846 

అ, నను=ఓకృ్ళశతానూ ? య్మతే=ఎక్కు_డ, దేశే=దేశమందు, యతేః= ఎందు 

వలన, ఏనః=ఈ, బుద్ధ 8 =జ్ఞూనవంతు (డైన, బ్యోతిమ్యా = = జె ్యెతిపి.కరడు, నా 

స్పీ=లేండో అృత్= ఎలక డ్, దైవంకర _యజ్ఞాతికర, యు నసిద్ధ్యేత్ = సిద్ధిం 

పదు. ష్మిత్యంకర్య =పిక్ళకర్శ యు అనని త్ =సిద్ధింపదు.. న'తౌరాః = నిత్యనక త 

ములును సద్ధింపవు. నవాచాం[గహాశాం=నవగవాములయొక్ళ_, నచారాః=సం 

చారములును సిద్ధింపవు. తి థ్యాదయఃవాజ= తీథివారాదు లె నను అ(త్రే=ఇక్కు. 

డ్య నసీభ్ర్యయుః=సిద్ధింపవు. 

తొ. ఏదేశమునంాని స్టైనవంతుం డైన జ్యోతిమ్మ్క_(డు లేనియెడల, ఆ 

కడ 'దెవకర ర్మ పీతృక ర్థాదులును, తిథివార నక్ష తాదులును నవగవాచారము 

లును తెలియునట్లు సిద్ధింపవు. 

లే. దై వకర్శ ెళ్ళకకర, శ తారవార 

కరణయాగతిథిగవా $ కార్భగతులు 

.. మొదలుగాగలయవి యెట్లు 4 మునయుమునకు 

౫ నందునందును జ్యోతిషు $ లందకున్న. 
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గ| యచ్చ సమర్థ్ధితంమాహూ- ర్తికవచ(క శనం ముభేతి తన్నిపు 
కానిభూపణా న పణాయంతి | §47 

వ, చ్యోతిమ్కుల మాటవినుట వ్యర్గ మని సమర్థించినది నిపుణ 
నిరూపణ మేధమైనను అదిపంజెంసునకు. ౫ బా! తింజెకాదు. 

త వ్భ॥ భారతికి రన భుజగ (గాక వె పుకోనిక్సి తే 

తీర్థానానుటనం జనస్య ఘుట యే శ్వా పతి రోాబ్చాటనక్ 
౩ స్టేసాగవథారి క సతిధృ తే స్తుసస్టైశ్చ లాభోభ వేత్ 

స్రైచవ్యస నజ తెతత్సేరివ్బాతిః క ర్తుంజపాదైైఃక్షుమా॥ 848 

అ. Eres కీతకర స్యవాపీ=చందునికింాన్ని భుజగ 

(గా సే=సర్పరూపమైన రాహువు గవాణము, పురః= ముందు, నిశ్చి లే సతి=నిశ్స 

యింపంబడుచుండ లగా, తాషతయోచ్చాటనం = 'తౌప్మృతేయమును పోయొట్లు 

నట్, త్రీర్ణానాం అటనం=పుణ్యతీర్థ సంచారము, ) జనస్య= మనుష్యునికి, నుట 

క్ నుటీంప( జేయును. ఇస్లే= ఇష్టము, (పాక్ =ముందు, అవధారితేసతి = తెలు 
పంబడుచుండ ఆ౫ా, ధృ తేః=శ్రైర్యమునకును, తుషషే ఫ్రశ్చే= సంతోవ, యునకును, లా 

భః=లాభయు, భవేత్ =అగును. కేక స్రమెన, వ్యస నేచజవ్యసనమును అవ 

ధారి తేసతి= తెలుపంబడుచుండంగా, ఆతే=ఇక్కు_డ, తత్ పరివ్భాతిః = ఆకష్ట 

పరిహారము, జపా దై్యై౪=జసము మొవలై నవానిచేత్క క రుం=- చేయుటకు, క్ష 

మా=సమర్థ మైనది, "ఫవేల్ = అగును. 

తౌ. సూర్యచంద్ర (గవాణమయుల పుడు గంగానదితీర్థస్నా నము'చేసి ఆతపష్మత 

యములు పోంగొట్టుకొనప లెనని వెప్పంగా, ఇన్టమైన సంతోష మనుభ వించుచు 
అనిష్టమైనయెడల దాగి బోయగొట్టుకొనుట జపాదులు జజుసవనలెనని నిర్త 

యించిర్. 

తే సూర్యచంయ్యదుల(గవాణంబు $ సూచితంబె 
మైనందాపాపవ్యా శీ త్తీర్థ శ నూడంగలుగు 
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నిష్టమర బింపథై ర్యసం$ తుష్టులొందు. 

గష్టమరయింప జపీయింప. శే గసలుగవలయు. 

ట్ర్ తాష్మతయము= ఆధ్యాత్మిక , ఆధిభ తిక; ఆధిదై వికయులు. 

ఇ. సూర్యచంప్రగవాణ ములు ఇవి ఆపాలసము[దమున దేనతీలక్రై తఅచి 

'న యమృతీమును ఆమహాోవిష్ణువు దేవతలకుపంచి పెట్టునప్రడు రాహుఐనెడు సర్ప 

స్వరూప రాక్షస గవాము దేసతీలవస్తణ దాంియుండి ఆపం చినాయమృతే మును . 

(మింగినతోడ నే నూర్యచందులవలనం చెలిసికొని అప్పుడె ఆమహావిష్ణువు తేన 

చేతిలోని గంటుతో వానికంఠము తెగనణికి వేయగా, శిరము శేతువై శరీరము 

రాహువై తన్ను6టబెలివీనందున ఆ నూర్యచం్టదులమోందె పగవిజుపక కలకాల 

ము తనుకు అనుకూలించినపు జెల్ల ఆసూర్వ్యుని ఆశేతువును, ఆచందుని తౌనును 

పట్టి తమకు పల్ల పడినంతసణకు పూర్మ అక్థపాన (తిపాద భాగములలో ఒక్కొ 

కభాగముగనె (మింగియు సమౌళించుకిొను శ క్తిలేక (కక్కి వేయుచుందురు. 

ఇవియే రాహుశేతు వా స్త చంచ సూర్య గవా (గవాణయులు. (ఇది కథా 

రూపములె.) 

మజి యాదం[దమండల ' కళాకీంణములు పౌ ర్ణమా స్యమావాస్వలయం దు 

ఎక. నసతకు[_వన యగచుండుట ఆ సూర్య మండలకిరణ ములు అడ్డువడుటవలనను 

ఈ నూర్యచం_చమండల (గ వాణములు భూమండలచ్చా మాచ్చాదికే ములగుట 

వలనను గలుగు చుండును. (అనుటయె వా స్తవము.) 

ఇందుకు ముఖ్య-కారణ ములు. (గహనక్షతెభూర్మువరాడి సర మండలము 

లును చకా కారముగ సర్వదా తిరుగు చుండుటమే., 

Ki అవి సంభశ్చ దై వజ్ఞ వచ నేవు అనుపపన్న ః॥ 849 

వ.ఆదె వజ్జాలమాటయందువి శ్వాసము లేక పోవుటకరాడంాడదు. 

వృ॥ పుష్టిహోసౌ కుముద సుహృదః పుష్చ్టవంతోపరాగా 

 శకాదీనా ముదయవిలయా విత్యమోా సర్గదృ్భపాః | 



65౨. సటిప్పణాం ధ్ర, సద్య టి కాతాత్స ర్వేతిహ సస 

ఆవిమ్మ_ర(ం త్యఖిలవచ నే షత కుంభీపులాక 

న్యాయా బ్లో సతిర్నయగతివి డాం నిశ్చలం మాన భావమ్!॥850' . 

ఒం జ _ a దనము ములు అ, కుముద సువ్భావః= చం దునియొక ్క. , పుస్టి ప్రాసౌ = పృద్ది క్ష 

ను, పుస్పవంతోప రాగా=సూరస్టచం[ద (గనాణములును, శుకాదీచాం=శు 

కాది గవాసులయొక్ళ_, ఉఆదయవిలయా=ఉదయా సమయములున్కు ఇళల్యా 
తి ? 

ఆం ల న 

మీ=అనియివి, సర్వద్భష్టాః =సక ల జనులకును గనంబడినవియే; ఆత =ఇక గాడ 

కంభీఫులాక న్యాయాత్ = (ఉడికిన) కుండలోని అన్నకణయునుఐ లె, జా గశ్వీతిర్నా 
యగతివిదాం = జ్యోతి క్యా స్తమార్దవే త్తలయొక్క, అఖిలవచ నెషు=అన్ని వూ 

టలలో, నిశ్చలం=నిస్సంశయమై ను మానభాఐం=[పామాణ్య మును ఆ విహ్య్యూ- 

ర్వంతి =కలుగంజేయు చున్నారు. | 

ల తే, చందునినృద్ధి క్షృయములు, సూర్యచంద [గవాణములు, శు_కాడి 

(గవాముల ఉదయా_స్టమయములు అన్నియు అందజికి తెలిసినవియే ఐననొ, 

_ అన్నయి ఉాడికినకుండలోని పైయన్నకణమును మాత్రము కనిపెట్టి అంత ఆము 

ఉడికినది అని కనిపెట్టు వట్లు ఈ జ్యోతిష్కులు వెప్పెడిమాటలో నిస్సంశంయ 
ఉ ౧౧ 

మెన [పమాణవచనము మ్యూతమునె ఆంగీకరింపరా ? ఏమి? 

తే. (గహణములు, జం దువృద్ధిాయు $$ కుయము వుజతియు 

శు[కు నుదయమ స్తమయము( శ జూచు వార 

ల్లోకి జో ్రన్యులమాట స్థాకీలీపులాక 

న్యాయమున నై న నెవ్వారు శ నవు వేరు. 
/. ౧... జీ 

ఇ. చందవృద్ధిక్షయ ములు-చం[ దుండు=అమ్మృ తాంశువు =అవమ్బుతకిరణు 6కు, 

కనుక ఇతనికి అమృతమయములై న కిరణములు=కళలు పదియాలుకలను. ఇట్తి 
.' రా ఇం 

పోడశకళాపరిపూర్ణు(డైన చందు(డు పాల సముద్రమున అమృతమ భనమ'ప్తడు 

తోంహడ ఆవిర్భవించి ఆ మహావి న్లువు చేత ఆ యమృతము దేవతలకు పం-దెస 

ట్రి ఆ చేపతలు జరామరణాదులు లేక అమరులుగాం జేయంబడియును, ఆశి 
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న్యాదులలో రోహిణీమ్యాత (ప్రియుండని దక్షప్రజాపతి శాపమువలన తన కళ 

లలో ఒకొ-క్క-టి తగ్గిపోయెడి కళలు ఆ మహావిష్ణువు ననుజ్జ చేత ేవతిలే 

" ఆహారమగుచునుండియు, ఆదినుండి ,న నూర్యునితో (సడ తౌనును (శీమన్నా 

రశరాయణుని నే తేన్భ్యయమై యుండినందున ఆ నారాయణ సంకల్పము చేత సే 

యథా పకారము పోడళకళా పిఫూస్ద(డగుచునుండును. అందువలనే యీ 

చం దునకు పూర్ణ మాసీముందు వృద్ధియు, అమా వాస్యముందు క్షయమును ఒక్కా ౯ 

క్కు_కళలో కనంబడుచుండునుః 

గ ఇత్టేం కిల నీతివిదోవిదుః॥ 

వ. నీతివిదు లీవిధమున వివరింతురు. 

వృ! ప్దై వజ్ఞం గామం విబుధ విధురాం భూపతలిసభాం 

ముఖం శతుక్యాహీనం మనుజపతి శరూన్యంచవిషయమ్। . 

అనాచాోరా౯ దారా నపపారికథం కావగ్నమపిచ 

(పవ కృత్వావేతం గురు కుషి సుబుద్ధిః పరిహచేశ్ ॥ 851 

అ. విదెవజ్జై ౦= జ్యోతిష్ము_(డులేని, (గామం=(గామమును; విబుధ విధు 

'రాం= పండితులచేత హీనమెన, భూపతి సభాం= రాజసభ ను, (శు త్వా= వేదనడ 

నముచేత ,హీనం=శూన్య మైన, మఖం = (బాహ్మ ణయఖమును, మనుజపతి శరాన్యం= 

రాజుచే హీనమైన, విషయంచ= దేశమును అనాచారాక్ =మంచినడవడి లేని, 

దారాక్ = భార్యలను, అపవారికథం = పారికథలేన్సి కాప్యమపిచజ్యగంధము 

న్కు (పవ కృత ఆ ేతం=వాచాలత్వము చేత్ ఐడిచిపోయిన, గురుమపీ = 

గనరువునై నను, సుబుద్ధి ః= =మంచి జ్ఞానవంతుడు, పరివాశేత్ = విడిచి పెట్టును. 

తా. మంచి జ్ఞబనమయుక లవాండు జో్యోతి ష్కుడులేని (గామమును గాని, పండి 

తులులేని రాజసభనుగాని, ఒక వేవవచనమైన లేని (బావ్యాణవాక్కు.నగాని, 

రాజులేని చేశమునుగాన్సి మంచి నడవడి లేని పెండ్డముగాన్సి హరికథ లేని [గం 

థ్రమనుగాని, ఉప దేశాదివాగి గిత్వములేని ఆచార్యునిగాని విడిచిపెట్టును. 

"క్వువై వవిదుండు లేనిపురి. $ ధర్మ విదుండును లేనిగోవ్టి యు౯ా 
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భావరసంబులేని నుడి * భాగ్య పరుండును లేని చేశము౯ా 

మేవడి శేనిభార్య హరి మేకొని వాకొన లేని కావ్యము౯ 

వావిరివ కృగాని గురుశేవర్యుండు శీల వివేక శొలికిన్. 

ట్ర్ భావములు. మేవడి=అణయవ్య వావిరి=దరుసగా. 

| భపుగ్వర్ష నము, 

ఇ. ఖిమజుమీ=వై ద్యులు. వీరు ఓప.థీవిశేషముల చేతను, రసగంధ పాషా 
ఇఆకాదుల చేతను, వాతపి_త్హశత్యములవలన గలుగు రోగములను నివారించుకొణి 

వై కపాయచూర్ధ లేహ్యాదులుచేసీ రోగులకిచ్చి పథ్యములతో ఆరోగ్యము 
_కలుగంజేయువారు. 

కృశానుః 

గ్య అనస్తువవమ్. ఇత్యన్యతో వీక్షు సోపహోసమ్ ॥ 8592. 

వ, అటులుండిన నుండుంగాక ,అని మజొక్క_| పక్క. నవలోకించి 

యపవాసి ౦చి యనియె. 

వృ॥ మిథ్య్యాప ధ్రైర్హ్ల ౦త ! మృసాక మాయె 

రసవ్యూ లేహా రయథార్థ తే cE 

వై ద్యాఇమే వంచితరుగ్గ వ ర్లెః 
యై 

వీచండభాండం పరిపూరయంతి ॥ రితిక 

అ. ఇమే-ఈ, వై ద్యాః=వై ద్యులు మిథ్యా - జె థః= అబద్ధపుమందు 

“లవేతను, మ్ఫృషాక షామైః= అబద్ధపు. గపాయముల చేతను, అసవ్యాలేమై 

సహింపలేనిలేవ్యాముల శౌతను, అయథార్థ తై :=అబద్ధపుతెలముల చేతను, వాం 

=అయ్యో ! ? వంచితరుగ్ణా వె రైః= _వంచర చే యంబడిన 'వ్యాధిగ్రన్తులసమావాము 

గలవా రె, సిచండభాండం=కడుప నెడికుండను, పరిపూరయంతి జనిండించుకొను. 

చున్నారు. | 

తా. ఈవై ద్యులు సరికానిముందులు కషాయములు 'లేవ్యా యులు ఒతేలయులు 
నిచ్చి వ్యాధి స్తులను వంచించి కుండనువ లె పొట్టను నిండించుకొనుచున్నా రు. 
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అ, వట్టియాపధంబు $ వట్టి కషూయంబు 

నట్టి లేవ్యామును మ $ అట్టితైల 

మిచ్చిరోగి మాస] పుచ్చి వెజ్జులువిరు 

పొట్టపోసికొం(దు $ కట్టకడకు. 

కించ_._మటణి యు, 

వృ॥ న ఛాతోర్విజ్ఞానం నచ పరిచమో వై ద్యకనయే 

న రోగాణాం తత్వా వగతిరపి నో నస్తుగుణధీః | 

తథా వేల వైద్యా ఇతి తరలయంతో జడజనా౯ 

అసూకా భృతి మృుతోోరిన వను హూరంజే గదజుపామ్ ॥ 

అ. వె ద్యకనయే=వై ద్యళా స్తమందు, పరిచయః=అభ్యా సము, న=లేదు. 

భాతోః = నాడియొక్కు, విజ్ఞానంచ = వి శేమజ్ఞూనమును, న=తేదు. రోగా 

ణాం - వ్యాధులయొక్కు, తత్త్వ - అవగతిః = యథార్థతను - శెలిసీకొనుటు 

యును న=లేదు. వస్తు గణధీః అపి=జొ వధవస్తువులయందు బుడ్జియును, న= 

లేదు. తథాపి=అక్లైనను, ఏతే=వీరు, వై ద్యాఇతి= వై ద్యులమని, జడజ 

| నాక్ =ము౦ందమనుహ్యులను, తరలయంతే $=(భమింపంజేయువా వై, మృతోోః 

=మృత్యు దేవతయొక్క_) భృ త్యాఇవ=బంటులవలె గదజుపాం = రోగ మను 

భవించువారియొక్క్చొ_, అనూక =(పాణములను ధనంచ=,దవ్యమునుక్ , హా. 

రంతే=వారించుచున్నారు. 4 

శా. ఈ వె ద్యులకు వైద్యశా స్త్రపఠనమును, వాతేపీ త శేపాది నాడీజాన. 
రాం యై ఓ “లో ఎం టిర్ టీ భు * 

మును, జ్వర మేహోది య థార్థజ్ఞానమును, జ”వధగుణజ్ఞానమును లేకున్నను 

మీమీ వె ద్యులమని ఆజ్ఞ లెనరోగులను (భమియింపంజేయుచు
, తాము మృ 

త్యుటేవత భృత్యులవలె రోగుల్యపాణమునుక్ ధనమునుక్ వారించుచున్నారు. 

తే చైద్య్భమును ఛాతువును వ్యాధి ఫ వగయునుజి ప 

దార్భగుణమును చేమియు శ నరయంబడ దె? 
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మొన, నీవై ద్యులారోగి శ యనువువనువు 
నీడ్చుకొనుచుం[దు మృత్యువు $ భృత్యులట్లు. 

ఆపిచ___వముజీయు. 

న్లో! కపామె రుపవాసై శ్చ నృణా ముల్గాఘతాం కృతామ్ | 
నిజౌపద్ధకృుతాం వైద్యో నివేద్య హం తేధనమ్ ॥ _ $56 

అ. కపాయెః=క సాయ ముల చేతను, ఉపవా సెః= =లంక ణముల చేతను, కృ 

'తాం= చేయబడిన, ఆల్లాఘతాౌం= తేలికనుు వె ద్యః=వై ద్యుండు, నృకాాం= 

మనుష్యులకు, నిజౌవధక్ళ తాం=తేనయావధముచేత చేయంబడినదిగా, నివే 

ద్య= తెలిపి ధనం=(ద్రవ్యమును) వార తే=వారించుచున్నా (డు. 

తా. ([తికటు (తిఫలాది కపాయముల చేరాని లంకణాలచేలాని కలిగిన ఆ 

రోగ్యమును ఈ వైద్యుడు తనమందు చేతనే కలిగినది అని ధనమును ఆయా 

రోగులవలన( జేకానుచున్నా (శు. 

క (తికటు[తిఫ ఫలంబులవా 

రక వే యుక పూయములను శ లంఘనము లను 

లగువేయయాను దనవై 

ద్యకమున నేయనును వె వెద్యుం 3 డర్ణముగొన నే. 
టి. [తికటువులు= సొంటి, పిప్పలి, మిరియాలు; (తిఫలములు= చరక, తాట్సి 

జ సరిక కాయలు. 

విళ్యావసుః వి శ్వావనువు. 

గ॥ వయస్య ! విశ్వోపకారిషు.వె బ్యేప్వవ ద్యాని న కలయీథాః! 
వ, వయస్యా ! విశ్వోపకారకులగు. నీవై వై ద్యులయం దవద్యములు 

కల్సింపకుము ణి 

పశ్వ?__ మాడు? 

వృ! మ స్తే దు స్తరవేదగాకబలి తే నుగ్నోన్వ రేజ.ంతర్లళమ్ 

తపాయాం జ్యరపావ'ే నచతనా తాంతే హృషీక్మవ జే 
49 



658 విశ్వగుణాదర్శను 

దూనే బంధుజనే కృతి పలపనే ధైర్యం విధాతుంపువ; 

కళ్ళ కః కలి తొామయ్మపశమ నా దై 3 ద్యాత్పరోవిద్య తే॥ 857 

అ. మస్తే=శిరస్సు, దు స్తరవేద నాకబలి తేసతి = దాటంగాడని తొందరచే 

త (మింగంబడ్నది యగుచుండ (గాను, అంతర్జళం=గొంతులోపల, - స్వశే=స్వర 

ము, మ గ్నసతి= అణ(గినది అగుచుండగానుత నౌచ= శరీరమందు, జ్వ్యరపావనే- 

న=జ్వరమ నెడి యన్నీ చేత, తపాయాం స త్యాం=తపీంపంబడుచుండ గాను, 

వ్యాషీకవజే=ఇం(దియ ములసమూవాము, తాం లేసతి=తగ్టినది అగుచుండంలా 

న్కు దూ నే=కృశళించిపోయిన, బంధుజ నే=చుట్ల యుల సమూవాము, కృత ప్రలప 

సేసతి=- చేయబడిన (పలాపములుకలది అగుచుండ6గాన్కు పునః =మజిల, ఛై 

ర్యం= ధైర్యమును, విధాతుం,= కలుగంజేయుటకె , కలిత ఆమయ (పశమసా 

త్ = చేరినవ్యాధుల యొక్క_ పరిశాంతికలిగినట్టి, వై ద్యాత్ = వైద్యునికంటె, 

పరః=మజియొకంయ, కః=ఎవండు శ క్షం=శ క్తికలవాండు గా, విధ్య తే=కనం 

బడుచున్నా (డు? 

తా. తలనొవ్పీయు గొంతునొప్పియు, ఒడలు జ్యరముక వ్నీయు, కన్నులు 

మొదలైన యిం[దియములణంియు త ల్లి దండ్రులు మొదలైనవా రేడ్చుటయం 

ను గలిిియుండ లా, ఆరోగియొక్క. రోగముల పరిశాంతికై ర వై ద్యుడుగా 

క్క మెజఅపండు శ క్షికలవాండు ? 

. తల వేదనకునోర్వం శ దలముకాకయ కాశ 

వలననున్నను జల్పు $ వలననున్న. 

గుత్త్క పట్టి డగు తిక గట్టైనం 

బలుకొక్క_మునను $ బలుక కున్న 

నొడ లెంతొ చలివేశి  నడలింత కనివింపం 

బడకనై నంబరుండం $ బడకయున్న. . 

గనవిననై నమూ $ ర్కొ-ననై న లేకయు . 

ట్ట 'నిందియములు జైల $ మెనయకున్న 

a 

వ 
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శే, నాలుబిడ్డలు తలిదం(డు / లన్నదము 

లొక మొగంజేం పలవింప $ నొద్ద: జేర 
థిర్భమును జెప్పనప్పు డా $ ధైర్యశాలి 
చె ద్యుండొక్క_ండె తక్క $ వలంతియెవండు. 

వృ। మ్వాబోధి "వై "వె ద్యకకలామయ మామయీవు 
(పా ్తేము రోాభివగితి (పథితి స్తమేవ 
ఆ కారయత్యఖలవవ వి కేపదరీ 
లోకో=_పితేన భివోవ న దూవణీయః | 858 
అ. ఆయు=-ఈ వె వెద్యుండు, వె చె_ద్యకకలాం = వైద్యశా _స౦మునుగూర్చి, 

మాబోధి= తెలిసకొనంబడడు; బిశేవదర్శీ= విశేషముతెలిసినట్టి అఖిలఏల= సక 
లమైన, లోక్షోపీ= జనులును, ఆమయేషు=విధిశా స్ప) ములు, పాపే ుపషు== (పా ప్తి వీం 

చుచుండలూయః=ఎవండు, ఖివక్ ఇతి = వెద్యుండుఅన్సి (పథితః=(పసిద్ధప 

' డుచున్నా డో, త మేవ= వానిచే, ఆకారయతి =పిలుచుచున్నా రు, "లేన చాని 

చేత, భిషక్ =వైద్యుండ్హు నదూవణ్సీయ ఏప=దూపింపందగినవాండే కాండు. 

తా. వైద్యుడు వె ద్యళా స్త) ముమాత్రమైన చదువకయు, లోకులు 

వై ద్యవిషయమున విశేషము తెలిసియు ఎవండు వై ద్యుండని (పనిద్ధపడిన 

వాడో ,నాయడే పీలువబడుచుండునుు అట్టి వై వెద్యుండే గాౌరవింపంలబడు 

చుండును. 

తే, లోకులొక చై ద్యవిద్యయు $ లేకయున్న 
వైద్యు లనువేరి (ప్రఖ్యాతి $ వేద్యులున్న. 

విలిచికొను చుందు రందుచే $ భిషజులెపుడు 
దూజందగు వారు కాశేల?ి $ దూజవీరి, 

౫॥ కష్టమహో?ికృతోపకా శేమ్వగదంకా రేవు న కృత మ్స వన నిర్వి 
-వీకోలోకః॥ 859 
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వ. అయ్యో ? కృతోపకారులగు నగదంకారులయెడలను నీ లో 

కులు కృతఘ్ను లేయగుచు వివేకవిహీనులగుచున్న వారు. | 

Xi ఇర్గంపిక వయః కథయంతి॥ 

వః కవ్రులు నివ్విధమున నవ్విపషయమున నే కథకు లగుచున్నారు 

కడా? ౮ 

వృ॥ నిర్భృ తాధ్వరకృత్య బుత్విజ) మథో_్తి స్రరాపగో నావిక మ్ 

యుద్ధాం తే సుభటంచ సిద్ధవిజయో ప్రై-ఢార, మా _ప్పస్గలః 

వ్యర్థం వార నభూ జనం చ కువిటో నిర్విష్టత ద్యాత నో, 

ధ్యస్థాతంక చయళ్చికిత్సక మపి ద్వప్టీ (ప చేయార్థినమ్। 860 

అ. నిర్వ ) కౌ ధ్వరకృత్యః = నెల వేర్చుకొన్న యజ్ఞశార్యమకలవాయ, 

బుత్విజం=యాజ్ఞికునిక్ ; ఊ త్తీర్దాపగః= దాటిన నదికలచా6డు్సుు నావ్వికం౦= 

కీడవానినిక్; యుద్ధాం లే= యుద్ధముకడపట, సిద్ధవిజయః = సిద్ధించిన విజయ 

ముకలవాడు, వోధారం=చావానమైన, సుభటం= చెంది కువిటః=కుత్సిత్ మైన 

విటుడు, నిర్వి వ్హతేద్యావనః = నెజివేర్పుకొన్నయా దాని యావనముకలవాయడై, 

వ్యర్థం = వ్యర్థముగా, ఆ ప్రస్థలః=(పియమైన స్థ సలముకలవాండేను వారనధూ 

జనంచ= ఎజేళ్యా న్నీ న్రీ)జనులనుక్, ధృస్తాతంకచయః = తొల గొట్రంబడిన వై 

ఆటంకములై న రోగముల సమూాహాముక లవా(డు, చచికిత్సక మసి = వైద్యునిక్ 

గూడ; అథ=ఆ వెనుక (ప్రదేయార్థినం = ఇయ్యందగినదానినిం గోరువానినిలా, 

ద్వేష్టి =ద్వేపించుచున్నాండు. 

తౌ. యజ్ఞ "కార్యములు "నెజ వేర్చుకొన్నృువాండు తౌ నీయవలసిన ధనమును 

గోలెడి యాజి జ్ఞ కునింగాని, ఏటిని దాంటించలూా దాంటి వాండు తా నీయవలసీన . 

దాని నడుగలూ నాయోడవానినిలాని, యుద్ధములో తనకు జయముక లిగియం 

తనకు సహాయుడుగానుండిన మహాభటుండు " వానికీయపల సిన దాని నడుగలాగా 

వానినిగాని, మోసికొనిపోయి విడిచినవాండు ఆకూలి నడుగలగా నెక్కిపోయిన 

నాల డాకూలివానినిగాని, బోగముదాని “నెల్ల కాల మనుభవించి అది ముసలి 
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దైన వెనుక దానివిటకాండు అడిగిన దానినీయక దానిేగాని రోగములు మానిచి 

"వె వెద్యు( డడిగిన దాని నీయక ఆరోగి ఆవె వై ద్యునిలాని "వెనుక వెనుక బ్వేషించు 

వాడే నుహాదోపి యగు వా(డు. 

సీ. (క్రతువులు చేయించి 4 కృతళృత్యుండై తోడ 
నల బుతిరజునితో డ శ నలుగువాండు 

(పవహించీనీటిని $ [బవహణంబున దాంటి 

దాటించు వానితో, శ దగులువాండు 

యుద్ధము చేయించి $ యిద్ధజయంబంది 

యందించిన భటునె $$ యలంచువాండు 

నె తీన బరువును న! నె త్పీంచుకొనివోయి 

“౨... యిలువేరి కూలినే + యెగుచువాండు 
శే. వయ” సనుభపించి వేశ్యను $ వదలువాండు 

"చేని నపమూని పనివాని 4 కీనివాండు 

నడు నరి నిరర్థుంగ $ నడుపువాండు 

వ్యాధి తీర్చియు వై వైద్యుని $ వదలువాండు. 

కు ఛానుః___క శానుండు._ 

గ్య — మానా ఇతి వినానమ(గత శ్చాలయన్న(గతో౭_వలోక్య సోపాలం 
భమ్ ॥ 861 

వ. అని విమాన మానయించుకొని తనయెదుర నిరీకీంచి యు 

పాలంభ నహితంబుగ. 

గ॥ సఖేఒష్యతపశ్య? కవీనా మేపాంళా స్త్ర, వ్మిపతిపి.ద్దాం చ ర్యామ్! 
వ సఖా! ఇటంజూడు మో కన్రలచర్యోలు శా స్త పతిషిద్దములె 

యున్న యవి, 
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క వివర వనము. 

ఇ. కవులు=కవనక కీకలవారు. వీరు గణయతి పాస యులతో ఛందోభంగ 

ములేక పద్యాదులు రచించువారు. 

వ్భ॥ (శ్రీనాథ స్త సవనానురూప కవనాం వాణీంయమనోహారిణీమ్ 

కష్టంహో ? కవయఃక దర్భకుటిల మ్మా య మ్యాపాలసాత్కు_ర్వ తే 
దూరోపాహృత సౌర సౌ ంధవపయోా చేవాభి ఉశకోచితమ్ 

సంసేకే వినియుంజ తే సుమతయశ్ళాకాలవాలన్యకిమ్ ॥ 868 

ఆ. కనయః=కవులు (శ్రీనాథ స్తవనానురూపకవనాం = విష్ణుస్తోత మునకు 

తగుమైనకవిత్వముకల కై, మనోవారిణిం = మనోవారమైన, వాణీం= వాక్కును 

కదర్థకటిలక్షు పాలసాత్కు.ర్వ లే = థ్యద్భులె కుటిలురై నరాజుల కధీనము వేయు 

చున్నారు. వోకస్ట్రంజఆహాకష్టము ? సుమతీయః= బుద్ధిమంతులు, దేవాఫిషే 

కో-చితం = (కీరామనాథ స్వామియొక్క_ అభిషేకమునకు తగిన దె, -దూరోపా 

వ్యృాతసౌరైం ధవపయః =దూరమునుండి లే బడిన దేవనదీసంబంధ మైననీటిని, కా ' 

కాలవాల స్య=కూర గాయలభాతీయొక క, సం 'సేకే=తడుపుటయందువనినియుం . 

జలేకిం=ఉ పయోగప అచుచున్నారా? ఏమి? 

తా. ఈకవులు (శియఃపతిస్తో తములకు తెగిన తెమకవిత్వము నీచరాజలపా - 

లిట బడ వేయంచున్నా రు. ఇట్టు చేయుట నేతుబంధముదగ్ల్గర లా మేశ్వరము 

నందలి రామనాథ స్వామియఫఖిేక మున కై ఇన్నూ జుం మున్నూ జామడలనుండి 

"తెచ్చిన గంగాజలమును కూర-గాయలపాతులకు6 బోయునట్టులున్నది. 

ఉ. శౌరి నుతింపనింపయిన శ నత్మ_వనంబు నృపాలపాశ ముల్ 

సారెకుందాకవాకొనంగ $ సాగిరి లోయుచు న్యర్గు లీకవుల్ 
సీ9రహిరామనాథు నభిషేకము 4 కోసముగాలగనీరదుల్ 
దూరమునుండి తెచ్చినవిశతో(గగయజేయరె? శాకనీక ముల్. 

ణి బు రామేశ్వరము--రాముండు ఈశ్వరునితోడంగాడ (పతిస్థింపయుడినస్థల' 

న ఇది దక్షీణయన మధుర జిల్లా లో తూర్పున సము ద్రతీరమునొద్ద శాన 
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నాధ పురమునకును దర్భశయన మునకును మధ్యమార్షమునబోప సము[దమధ్య 
ముననుండునది. ఈ యది [శ్రీరాములు వానరులతోడంగూడి లంకా(పవేశమున 

చ సముద్రమున నేకువుకట్టించిపోయి, రావణుని సంహారము వేస మజలవచ్చు 

నప్పుడు ఆ "సేతువు వెంబడి తనకులాచార మాశారించుట తనకు ధర్మమని ఇపకౌ 

రము ఈశ్వరుని పూజచేయుటకై యేర్పజచిన స్థలవి కేవ ము అన కొందజు 

| శై వులు చెప్పెడరు. 

కంచ___మటి యు. 

మ. స్తువద్భన నివ రే సతిహకా నవిస్పూ కి ఫిః 

క్రవోతివరనరి నీచరితవర నం గరి ఎమ్ | 
లా ౯ వా 

అనీతి రవనీపతిరృహశునీతనుంమా కి కె 
౧౧౬ ఆచ 

జ ఇ ర్విభూపయతి చేవతాముకుట భాగయోాై ఫరవా! 864 

అ. యథాజ=బఎట్లు, అనీతీః=నీతిలేని, అపనీపతి$= రాజు, చేపతామకుటభెగ 

యో ౪ః= దేవతల కిరీటభాగ యులకు తగినవియైన, వకా క్రీ క $=యు తెములచేత, 

గృహశునీతనుం = ఇంటికుక్కు యొంటిని, విభావ, యతి = అలంకరించుచున్నా (డో 

(అట్లు) కవిః=కవియగువాండు, స్తువత్ భప నివర్శకే = సో్యోతముచేయువాకి , 

యొక్క దోషయులను నినారితచునత.డెైన్క, నాకౌసతి = (కీహరియుండంగా, 

సూ క్రిఖిః=తనసూ క్షుల చేత, గర్వితం=నిందింపంబడినదెన, వరపర్థి నీజరితేవర 

నం= మేలెన శ్రీ)యొక్క. నడునడివర్ల నమును, కరోతి= చేయుచున్నా(డు. 

తా. పెద్దల యాచారములేనివాండు దేనతలకిరీట యులకు తగిన ముత్యాలు 

తెచ్చి కుక్కకు సీంగారించినట్లు ఈకవి సకలదోషపరివో రకుండైన శ్రీవారిని 

పర్జ్మించ్చుట విడిచి, సామాన్యనింద్య మైన Ey సంభో గాదిచకితేము పర్టించు 

చున్నాడు. 

మ. భవహారికాహరిపీడి వేడిననితకా శ భావింపంగాం దద్భమ్రోా 

ద్భన నేనర్ణ వ సేయుదుర్ కవుల్ము పోశద్యత్సూూ కలక, వేడ్క భూ 
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ధవులు౯ గవాశుని౯ా మనంబలర ము$కాపం కలక చేవతా 

నివహోక్టం బులమూలమూల, జొణనశ నేవీంచిభావీంచ శే. 

ట్ర్, తద్భవోద్భఐ నే = దానిదోవయులతో పుట్టువుకలదాని నే, అ స్వే 

పీంచి= వెదికి. 

ఏిశాషవసుః వ శ్వొవసువు. | 

౫గ॥ ఆంతర థాగంతిహర యః కవయ స్త (యా నాధషప్యాణ! 866 

వ, ఆంతెర ధ్యాంత ఎ వులు క న్రులు నీక ఏ జే,వింపదగినబారు కారు, 

నృ॥ కామంవాచణతిచి దఫలాస్పంతు లో శే కఏనామ్ 

సం తె నాన్నా మధు పుక థాసం స్తవాః కామదోగ్ధ ్యః | 

వి త్రం సానుంభవతువి ఫలం ద త్తే మ|కోతియేభ్యః 

పాశే దే ర్భవతహా ధన్ ర్లన్వ తా భూరిదాతుః॥ 866 

అ. కవీనాం = కవులయుక్కి, కతిచిత్ =కొన్ని, వాచః = వాక్కులు, 

లోశే=-లోకములో, కామం=బహు గా, అఫలాః = నిను లములు.గా, సంతు = 

అగునుగాక? అన్యాః=మ చీకొన్ని, మధురిపుక థాసం స్పవాః = శ్రీవారిక థలను 

సో తము చేయునవియె, కామదోగ్ధ ్యః = కోరికలనుపిండునవి, సం ల్పేవ= అగు 

“నేగాక? అశోతి మెభ్ర్యః =అ నె దికులకు, ద త్తం=ఈయంబడీిను వి త్తం=ధన 

ము భూరిదాతుక= మవహోదాతకు, కామం=బహుగా, విఫలం = నిమ్బ్ఫల ము, 

భ్రవతు=అగును గాక? పా_లే=యోగ్యవిమయమున, దశ్తెః = ఈయబడిన, 

ధ నె ః=దష్టముల చేత, భూరిదాతుః=ఆ మహాదాతేకు, ధన్య తా =కృ తౌర్థము 

భపతిపి =అగుచున్న దెక దా? 

తా. కవులవాక్కు_లు కొన్నినివ్భలయురలై. కొన్ని భగపద్పిషయములె 

తమకోరికలు నిచ్చును; ఎంత దాతయైనను పా(త్రధానముచే యని ధనము వ్యర్థ 

మై సత్నాతదానము చేసిన ధనము ఎవనికింగాని తనకు ధన్యతనిచ్చునుకదా ? 

ను. కవివాక రింబులు కన్న యన్ను లపయిం4గల్సించి వ్యగ్ధంబులై 

నవియు౯ా మెండుగనుండు. గాని, హరి వై శ+హర్షించి కల్పించిన 
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ట్రివికొన్ ఉనను సార్గముల్విన మెయశ వ్వెన్నున్న చాతాన్యమం 

దువడాన్యత్వములొక్క_ సత మునయంశేదుం జెంద వేధ న్యతన్ . 

వృ॥ కల్యాణంభ గవత్క_థా(గథనతిః కాన్వం విధాతుణ వేః 

త మైకు వాంగత యాకి చి డ చయతె శృృంగారప్ రాదికమ్ 

- . కోదోహోభనితా యద తె కవితాఠీలై సృమా। శ్రీయ తే 

పంథా వ్యాసవనుంధరాశుతిభన (౫౦భఛాదిషు (_వేవీ.తః | 

అ. భగవత్క_ థ్మాగథనతేః = భ గఐద్విషయిక కథలను జెప్పుట చేత, కల్యా 

ణం=శుభ కరమైన, కావ్యం= కావ్య మును, విధాతుః = చేయునట్లియికే(డును, 

తస్యెవ=ఆ కావ్య మున కే, అంగత యా=అంగమగుట చేత, క్వచిత్ =ఒకానొ 

కచోట, శృంగారనీరాదికం=శృం గారవీరాది నవరసములన్వు రచయళతీ?$=రచిం 

చునట్టి యతేండువై నృ క చేః=కవికీ, కో దోవ.$= ఏమిదోషము, భవితా=కలు 

గలదు? యత్ =ఎందువలన, అత= ఇక్కడ, కవి తాశీలై ౩=కపన మేస్టభా 

. వయుగాగలవారి చేత, వ్యాస వసుంధరా శుతిభవ (గంధాదెపు = వ్యాసులయొ 

క్కు_యు-వలీ కసంభవు(డై న వాలీ కియొక్క_రము - (గంథాదులందు, ( పేతీ 

ర్వ=-చూడంబడినదో? తత్ =అందుపలన, పంథా= ఆనూర్హ్మ ము, సమా[ శ్రీయ తే= 

అంగీకరింపంబడుచున్నది. 

"తా. ఛభగవత్కు_థల కావ్యములలో అంగ మైయంండుటవలన శృంగారాదిరస 

ములను రచీయించుటవలన దోవ మేమి? వ్యాసవాల్న్మీ కాదులుకూడ భారతే రా 

మాయకఠాదులందును అట్టి రసపర్థ్య నము ఆంగీకరింపంబడుచున్న దా లేదా? 

మ. మంగళకారి కావ్యము సశేమంచితిభ క్రిరసంబు కూర్చి కా 

వ్యాంగమునట నన్యరస 3 మారసి కూ రురు కాన్యక ర్త లీ 

యంగున,వ్యాసముఖ్యక వుశలాద్యులు సై తమునాత్మ కార్యముల్ 

రం గలరంగ. గూర్చి రసశే రాసులు కుప్పిరె చూడవేకుకై . య 

ఇ. వ్యాసమవార్షి. 709 శ్లోకమున చెప్పంబడియున్నది. 
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ఇ, వాల్మీకి=వసుంధ రా కుతి- భవుండు = భూమిచెవిని - వలీ కమున-పుటి 

వర్ష ముగురిసి వెలివడివచ్చినట్టియతండు, ఇతండు ఫుట్టళ్లో తపస్సు చేయుచుండం 

> (ుహ్మజ్ఞ చేత చారదమవార్షి ివచ్చి ఆ ఫుట్టపెనుండి రామనామోపదేశ యు 
చేసినందున అదిమొదలుకొని ఆ రామనామజపముచేత "నే రామావ తారమునకు 
మునుపే మహావిధ్ల్యను౫ వాము చేత భవిష్యత్కథను భందోబద్ధముగా రామా 
యణరూపమున మొట్టమొవట కవనయును సృష్టి చేసిన యతడు. | 

ల్ 

కృ తాను? ____కృ తానుండు. 

క్లో॥ నర న్తుకివిధాతొరో న న స్తుత ఇమేబుధై ః | 
శౌఘనీయాలతి కవీ౯ా శా ్రాధ్వన్యో వినిందతి ॥ 868 

అ. నర స్తుతివిధా తారః = నరులసో త యు చేయువారై న, ఇ మే= ఈకవులు 
వస్తుతేః= నా స్తవముగ, బుథె5= =జ్ఞనుల చెత, శానునీయాః =శ్లాఘీంపందగినవారు, 

న=శకారు. ఇతి=అని, కలీ =కనులను, శాస్తా) ధ్వన్యః= శా _్రవౌర్లప్రవ ర్త రకల 

డు వినిందతి = =నిందించుచున్నా (డు. 

తౌ. నర స్తుతిచేయు కవులను జ్ఞానులుక్లాఘీంచరు. అని శా స్త మార్డానుసా 
రియెన యతే-డాకవులను నిందించుచుండును. 

క్ నరనుతి “స ఊసెతవానిని 

నరవుతి షీతి శ్తాఘ సేయ శ వాంఛధింపంకు నాక్ 

నరకవి మయిన శాసా 
= 

ధరతుండయి శ్రాఘ చేయువాడే? వానిన్. 

విశ్వావనుః._విళా(ననువు, 

Xl ధన చవల సక లపురుషసాభారణ మిదందూవణ నవి చేకిభిః is స 

విష్వేనకేనల మాదీయ శే. 86 pin 

వు ధనచాపల్యము గల పురుషసాక ల్యమూనకూ. సాధారణమెన' : 
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 యోదూవణము కేవలము నవివేకులు కవ్చులయండె కల్సిం 

చదరం, 

యతః... ఏ లంకు. 

వృ॥ పదై క ర్హృృద్యతమై స్తువంతి కవయః పొ యేణప్పధ్వీపతీ౯- 

అన్యేతా౯ాన్తు స్తువ కేవ చోభి రచమత్కారెరసారై రపి 

పద్యారంభణశ క్ క్తి క్రి నిపితోశేదః క కపీనాంభన 

త్య న్యేపాంచ పరం నర స్తుతికృతో దోవన్తు సార్ష(తికః॥870 
అ. వాద్యతమైః=అతి మనోవారము లైన, పై ం=పద్యములతో, కవయః 

=కవులు, పృథీ(పతీక = రాజులను, పాయేణ=బహుగా, స్తువంతి = స్తుతించు 

చున్నారు; అ న్యేఒవీ=ఇతరులును అచమ త్కా- రె ౩=చము త్మా_రికానివై, ఆ 

సాశై ౩=నిస్ఫారములై న, వచోఖిః= హక్కుల చేత, తక్ =ఆరాజులన్సు స్తువ 

తే=స్తుతించుదున్నారు; పద్యారంభణళ క్ల కశ క్రివిహితః= పద్వములారంఖిం 

' చుటయందలి సామర్థ్యాసా మర బ్రములందు ఏర్పజుపంబడిన, ఛేదః= భేదము, 

" కవీనాం=కవులకు, భవతి=అవుచున్న ది; అ న్యే సాంచ=ఇతేరులకును, పరం=మి 

కలి, నరస్తుతికృతః=నర స్తుతిపలన చేయయుడిన, దోష స్తు=దోవ మై లేనో, 

సార్వ్మతికః=సర్వ(త సాధారణమైనది. 

లాం సతృ_వులు చమ త్కారిప ద్యములతో (గాని, అసత్క_వులు అచమ 

త్కారిపద్య ములతోంగాని నరన్నుతి చేయుచుందురుగాని; కవనమందు సామ 

ర్థ్యాసామర్థ య లాకవులయందే యుండినను; ఇశేరులయందు ఆ నర స్తుతి 

దోష మొక్కు_టియే సర్వసాధారణమైయుండునది. 

చే, కవులు రాజుల రాజిలం 4 గడునుతింతుం 

పరును వారలగాజుల 4 బహూునుతిం[ తు 

పద్యకృతి శ కిని నళ క్షి * నుద్యమించు 

భిదను గుణదోషములయందు. +, బెద్దలెవరు ? 

Xi కుణమాలభోక్యసాదరమ్ || 



668 విశ్వగుణాదర్శము 

న, తమణమాలోేకించి సమాదరసపావంబుగ, 

నృ! (పాచేతస వ్యాస పరాశ రాద్యాః 

పాంచః కవిం _దా జగదంచి తౌ స్తే 

గోప్ప నవీనావి మహాకవీనాను | 

పూజ్యా గుణశ్ఞై జ్ఞ ర్భువనొ 'పకదర్తిం ॥ 871. 

అ, పా చేతన. వన. -పరాశర - ఆ ద్యాః= వాల్మీ వ -వ్యాసులు - పరాశరు 

లు - మెొన్టలైెన, తే=ఆ, (పాంచ =(పా-చీనులై న, కవీం దాః = క వీశ్వురులు, 

జగత్ _ అంచితాః=లోకుల చేత _ పూజింపంబడీనవాండు. మవోకవీనాంజమ 

హోకవులయొక్క_, గోష్టీ= సభ, నవీనా౭_పి= క్రొ త్తదెనను; భువన - ఉపక రీ) 

=లోకమునకు - ఊపకారిణియె, గుణడ్దై =గుణ జ్ఞాల చేత, పూజ్యా=పూ బింప6 

దగినది. న్ - ౧ ' 

చా, వాల్మీకి వ్యాస పరాశ రాది మవార్జులు పూర్వులు ల కళ్రూజ్యులైన 

కవీళ్వరులు. ఆధునిక కనులును లోకవూజ్యులే రు యొనవారు. 

లే. వ్యాసవాల్మి కులాద్యులా ఫ్ సాంక్క_ఏ౫దు 

లెల్లబూజ్యూ లే ముజే మట్టు $ లీతరకన్రలు 

సుసణసంగావా్యాలకు ? గాంహూూ ఫ్ లగు చునుందుం 

భువనమున కుపకారులు. + బూజ్యులగుట. 

ఇ ఐగ్యాసవాలీకులు 89 వ పుటలో. 

బె. పరాశరమవార్షి =పసిస్థ్రమవార్థి మనుమండు, శ క్వి మవాక్టి కొమూరుండు, 

వ్యాసమవార్శి తండి, శుకమవార్షి తాత, ఇతడు యమునానదిదాంటుట కై పడ 

వలో పోవునపుడు ఆ దాశరాజుకూంతురై న సత్యవతికి యోజన గంధిత్వము 

నిచ్చి చీశటికల్సించి సద్యోగర్భమున ఆమెపలన"ే తనకు వ్యాసమవార్షి ఫు 

(తుండయ్యెను. 

ఇ. (పాచేతసుండు= = వాల్మీ క్త (ప చేతస్స నెడి వరుణ దేవునిపలన పర్షి ంపంబడి 

పుట్టలోనుండి శేచివచ్చినమచార్షి. గ 
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తథాహీ___అటులేకడా ? 

వ మాఘశే"ారోనముయూరోముర రిపు రపరో భారవిస్స్పారవిద్యః 

(శీహర్ష ః కాళీదానణోవి రథ భ వభూ త్యాహ్యారారాభోజ రాజః 

(శీదండీ డిండిమా ఖ్యశ్ముంతి మకుటగురు ర్భల్లటోభట్ట చాణః 

ం _ఖ్యా తా శ్చాన్యేసుబం ధ్వాదయఇహకృతిభిర్విశ సమాహ్లాదయంతి॥ 

దం. మాఘుడు, బిల్ల ణుండు, నుయారు(డు, మజొకండు మురారి, సా 
- రవిద్యావంతుండైన భారవి, (శ్రీళార్టుండు, కాళి దాసకవి, వెనుక భవభూతిఅను 

పీరుగలవాయును, భోజరాజున దండియు, డిండీముండను ేరుగలవాండును, 

వేదాంతే గురువును, భల్లటుండును, భట్టబాణు(ును, ఇతరు లై న సుబంభ్యాదు 

లును (పనిద్దులై ఇక్కడ "కాన్యముల చేత [ప్రపంచిమును సంతోషపణచుచున్న 

సంస్కృతే కవులు. 

ఇ మౌఘక వి- శిశుపాలవధ కావ్యకర్త, పచలావి త్యార్థ గారవములతోోడి 

కవనక ర్ల. 

చోరకవి=బిల్హు ఖుండు- చౌరపంచాళికా కావ్యకర్త, యామినీ పూర్ణ 

తిలక విద్యాగురువు. 

మయూరకవి= తొనంధు(డై యుండి సూర్యునిమోంద శతకముశెప్పి కన్ను 

లుం బడసిన యతడు. 

ముగారికవి= అనర్భృ రాఘనీయ నాటకక ర, 

భారవికవి=కిరా తార్టునీయ కాన్యక ర్త. 

(శ్రీవార కవి= శేవధర్శ ములు రచియించి నత౦ండు. 

కాళిదాసకవి = రఘువంశాదికావ్యములను, శాకుంతలాదినాటకములను 

రాచియిరిచినకవి. ' 

భవభూాతికవి=మూలతీ మాధవీయనాటకక ర. 

. _భోజరాజకవి=జఇతండు ధారాపురమున రాజుగానుండి సరస్వతీ. కంఠాభర 

ఆము రచించి కాళిదాసాదికవులను తవసభలో శాఘీంచుకాంచు నున్నతీండు. 
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దండెకవి= కా వ్యాన ర్భమునకును దశకుమార చరిత మునకునుక ర్త 

వేదాంతాచార్యకవి=రంగనాథ పాదు కాసవాస, వాయ(గీవ సో తాది 
(గంధక ర్త. 

భట్రబాణకవి= కాదంబరీపచన "కావ్యకర్త. 

సుబంధుక వి=బాసవద త్త తే అను వచన కావ్య మునకుక ర్త ర "| 

. చెలలగె మాఘుండనంగ $ శిశంపాలవధ చెప్పి 

చారపంవాళిక శ చోరుండనం 

నర్ఫువముశత కంబు $ నంధవముయూరుండ 

నర్హ రాఘవనముక్రా ముశీతారియన(గ 

రహీ 'భి'రవియనంగ 4 రా తాద్దనీయము౯ 

శ్రీహర్దుడనల దీచ్చేహధర్శ 

మాశకాళి దాసుండు $ నారఘువంశాది - 

భ వభూతిమాలతీ  నాధవమును 

(పభు భోజరాజు సశరస్వతీ కంఠాళ 

రణము కావ్యాదర్శ+శేమును నెదండి 

వేదాంతమార్షము౯- $ వేదాంత చేశికు 

లట్టి కాదంబరి౯ $ భట్టబాణుం 

శే, డల్ల వాసవదత్తాదు $ లెల్ల కృతులు 

నల సుబంథాగదులన గవు $ లతిసమర్ధు 

లొనర నొనరించి లోకులం $ దనరంజేసి 

రిందు నిందనుకకా సుకీ$ ర్రీందు లగుచు. 

 పరంతు....ముణతియు, 

సర ర,దఫావయో రనఘయోసా ఎహీత్య పాండిత్యణోాః " 

నే జన్ పకారకతయోస్సామ్రాబ్యదామీణ్యయోః ' 

లొ 
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ఓ "దార్య్భపియవాదరయోశ్చక భయం త్యాచార్యవిజ్ఞానయోాః 

సామా నాధిక రణ్య మేవవిబుధో _తృంసపృశంసాస్సడమ్ 1878 

అ. అనఘయోః =నిర్జోవములై న సంపత్ నిర దభావరయోః = సంపదకును 

అవాంకారరాహి త్యమునకున్సు సాహిత్య పాండిక్య యోః=భా పెజ్డానమునకును 

విధ్వ _క్ల్యయునకున్మూ సామర్థాన్యజనోప కార కత యోః = సమర్ధ తకును ఇతరుల కుప 
"కారముచేయుటకును, సా(మాజ్య దాక్షీ ఇృయోః=చక్షస _్లిత్యమునకును దాక్షి 

ణ్యమునకును, ౭ "దార్య్యప్రియవాదయో; = దాతృీత్యమునకును [వియముగా 

పచించుటకును, ఆచార్యవిజ్ఞానయోశ్చ = ఆచార్యులకును వి శేవజ్ఞానులకును 

వీబుధో త్తంస్మపళశంసాస్పదం = పండిత(శేస్టుల పొగడికలకు ఆధారమైన సా 
మా న్యాధికర ణ్య 'మేవ= సమానస్థానమ గుట నే కథయంతి= చెప్పుచున్నారు. 

ఛా. సంపదతో గర్భములేకుండుటయును, ఫాషాజ్జానముతో పాండిత్య 

మును అన్నిట సమర్థత్వముత్' అన్యుల కుపకారమువేయుటయున్సు తన 

కున్న చ(క్రవ ర్రిత్వముతో పరులయందు దాక్షిణ్యయున్కు తనకున్న దాతృత్వ 

" ముతో పరులయందు (ప్రియముపలుకుటయున్సు తనకున్న ఆచార్యత్వముతో 
తనకు విశేనజానమును సమానగుణములు అని వెప్పుచుందురు. 

సీ మదమిచ్చునిరిని నిర దతతో సాహిత 

మాతంము౯ాబాండిత్య 3 మహీమతోడ 

సామర్థ్యమును నన $జనతోో పకృతితోడం 

బంభుతనుదాటీ.ణ్య $ .పరతతోడ 

నాదార్యమునుబియ $ వాదముతోడను 
నాచార్యతను జ్ఞాత జ తాస్థతో డం 

గవన్ధోరణిని లా $ తుణికతతోడను 
వినతి మహోోన్నతి $ విధముతోడం 

తే. జేర్చిసహావాససంస్థితి $ కూర్చివానిం 

దనరంజేసెడాతురి $ యనఘులై న 
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యలఘులకుంగాక తమయంటె $ యందగిలలో6 

'జేసికొన నేరకయిన నీ$ వాసికలదె ? 

ఇదంచావభేయం.___ఇదియుంబెలియునదియ. 

వృ॥పృణత చరణ రేణు వివ్షుచితే 

శశ మథన సరసౌ మునిస్పభూతః | - 

మధురకవి రితో౭పనేచ ధన్యాః 

కతి నపునంతి జగంతి సూ కృపూరై:ః | 874 

అ. [ప్రణత చరణశేణువిష్ణుచిత్తాజభ క్లాంఘి) శేణులును విష్ణుచి త్తులును, శత 

మధననరసౌ=శరఠగోప్రులును సనేయోగులును సః=ఆ, భూత ౩మునిశి=భూాతే 

మయోగులును మధురక' వః =మధురకవులును, ఇతః=వీరికం కు, ఆపరేచ=ఇతేరు 

లును ధన్యాః =కృ తార్జులు, కతి=కొెందటు, జగంతి=లోకములను, సూ క్తిపూ 

B= =(శీసూ క్తి కిస సమావాములబేత, నపువంతి = పావనపణచరా? 

తా. తొండరడిప్బొడి మాళాథ్గను, పెరియాళ్ళార్లును, నమ్రైయాళ్వాల్లును, 

పాయ్౫ యాళ్వార్లును, పూదత్తాళ్వారును మధురకవియాళ్వ్వార్లును, మతి 

యితరులై న యాళ్వాభ్గును తమ (శ్రీనూ కల చేత ఈలోేకమును పాపనపజచు 

చున్నారుక దా ? 

సీ, పాంబోధికికసూ క్తి పాళికకారంగోశం 
పయి రచించినభ కృ $ పదరజుండు 

సుప్ఫ-కాశక ముల $ సువచస్సుల నవిద్య 

తమ నుడంచినకలి $ ధ్వంసకుండు 

గురుముఖాధ్యయనమే $ యరయ కళేషము 

ల్వేదముల్యల్కి_న $ ఏమ్లుచిత్తుం 

* డకలంకకవి గాయి కావళీసార ఏ భౌ 

ముండుముని వాహన $ స్ఫుటయశుండు.. 
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బృహ్మాసంహిత జగ ఫ్ త్పృచురముచెయ స 

హస శాఖగంచజేసి కీ సలశ శారి 

యాశ శారాతివా $ గా కసముమాధుక్య 
కావ్యము౯ జేసిన $ కవివరుండు 

. ,నలరంగ నన్లుదిన శ మలరంగ యాతెల; 

“ బురినినేలు కుల శేశఖర విభుండు 

నామహీసార పురాధీశుం. డౌ భ కి 

సారాహ్యాయుండు సర శ సూరినుతుంయ 
కాంచీపుుంబునం శ గాంచనాంబుజమున 

జనియించినట్టి కా శ సార యోగి 

మల్లాపురంబున $ మాధవీ నుమమున 

“భూ తాఖ్యం దోచిన శ బుధనుతుండు 

మాయూరపు3 మున * మహిత కె రవమున 

మహ దాఖ్యందోంచిన ఫ ముహిమశొలి 

ఆము _క్ర్తమాళిద యె తిరుప్పావును 

తిరు ముతో తీర్చిన § స్థిరయశ స్క 

శ్రీభావ్యము మొదలు $ శ్లోఫిలుగంభథము 

* లానతిచ్చి నల రాశీమానుజ ముని 

మహితత్వయోాక ౦క 3 మంగళ సూతెరిమా 

సూ క్తులవెలయు ఫ్రీకవత చివ 

శే. డమలఅ మేధావి మహీనుల 4 నవని మోతి 

మాబుతేక య కేకులు $ మాని తత్తు 

లతుల కవితాధురంధర $ కృతులంగృతులు 

భువనములం చావనము సేయు $ న్ఫురణనులదు. 

43 
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ఇ. శఠమథనులు=శ శారి-వీరు . పాండ్య దేశమున తా్యమపర్టి తీరమున కురు 

కాపురియందు విష్వక్సేనాంశమున శకారిమార్గపలన . ఉదయనంగయార్కు_ 

అవతరించి, తీం|తిణీమాలమున నివసించి, విస్సశక్సేనులే ఆచార్యుల, భగవద్వి 

వయమున తిరువాయిమొశ్రీ మొదలైన (దావిడ్య పబంధ ములను పాడి; వపడతిరు 

మల తెకతిరుమలె మొదలైన దివ్ఫదేశములను మంగళాశాసనము వేసిన 

నమ్మైయాళ సర్లు. ౮. 
ఇ. మధురకవులు = [కీశఠగోపులశిష్యులు-- వీగు పాండ్య టేశ తాామపర్థ్మీ 

తీరమున తిరుక్కోళూరున పకివద్దణాంశమున అవతరించి తమ యాభఛార్యు 

_లెన నమ యాశార్ల విషయమై కణినుణ్ శిరు త్తాంబును పాడిన మధురకవి 

యాళ్యార్లు. : 
ఇ, విష్ణుచితులు=వీరు పాండ్య దేశమున (శీవిల్లి పుత్తూరున వైన తేయాంశ మున 

ముకుందార్యులవలన పద్మెయమ్మైయారున కపతరించి, చేవమొదలియాళ్యాన్లై 

ఆచార్యు లై తిరుప్పల్లాండు జరియాళ్య్వార్ తిరు మొ శ్రీనికొ పాడి? తెక్ మధురై 

వడమధురై మొదలైన దిష్టదేశ ములను మంగళెళశాసనమువేసీన పెరి . 

ఇ. ఛక్తాంఘింి రేణులు=వీరు వోళజేశమున. శా చేరీతీరఘున మండం కుడిని ' 

పనమాలాంశమున అవతరించి, 'సేనమొదలియాళ్యాన్లె ఆచార్యులె శ్రీరంగ మున. 

చె నివసించి; తిరుప్పల్లి యెట్రుచ్చి, తిరుమాలై యుపాడి, నంబెరుమాళ్ సన్నిధిని. 

మంగళాశాసనము చేసిన తొండరడిప్పొడియాళ్వార్లు. 

ఇ. కులకేఖరాశ్యారు వీరు కేరళ దేశమున తిరువంజిక్కళమున కొను 

భాంశమున శేరరాజుకు అవతరించిన, _చేనముదలియాళాగరె ఆచార్వ్యు లై 

ముకుందమాలెయు, పెరుమాళ్ తిరుమొబ్రియు పాడి; తిరుమలె, అఖ్రగర్ 

తిరుమ'లె నంబెరుమాళ్ సన్ని ధిమొదలై న దివ్యదేశములు నుంగళాళాసనము. 
చేసిన కుల శేఖర ప్పెరుమాళ్ . 

ఇ. మునివాహనులు వీరు చోళ దేశమున కా వేరీతీరమున వరయూారిలో. 

(శ్రీవత్సాంశమున "వరిపెరున అయోనిజులె అపళేరించి, 'నేనముదలియాగ్గె ఆచా 
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ర్యు లౌ, అమలనాధస్పిరాకొ పాడి, తీరువరంగం, తిరుమలెయును మంగళాశా 

సనమ చేసిన తిరుప్పాణీయాళ్యార్ . 
ఇ. క లిధ్వ్ధంసకులు--వీరు చోళజేశమున కా వేరీ సాగర సంగమమున తిరు 

కుర యలూరువ శార్జాంశయున అవతేరించి, చేనమొనలి మాళ్చార్డె ఆచార్యు 

లె - నిత్య తదియారాధనపరుశై , తిరుక్కు_రుందాండకం తిరునెడుం దాండకం 

ns] నవి పాడి,” తంజమామణి, వంజుళాంబో లె మొన లైన గివ్యదేశములు 

మం గళ "శాసనములు చేసిన తిరుమం చై యాళ్ళార్లు. 

ఇ- సరోయోగి__వీరు తొండమండలముతోడి కాంచీపురమున పాతా 

మర పాయిగలోే పాంచజన్యాంశమున అనితరించి, వైయంగేకళి అను మొద లి 

రవం దాది పాడి కోవెలె, పెరుమాళ్ కో వెలెతిరుమల, తిరుక్కో_నలూ రివ దేశ 

ములు ముంగళాశాసవముేసిన పొయ్ ౫ యాళ్చార్లు. 

ఇ- భాతయోస_వీరు తొండమండలముపోడి సమ్ముద చ తీర మున మల్లా 

ఫురదునెడె. తొకుక్కొ_డ లెయందు కౌమోవక్యంశ మున అవతరించి, అంబేదకళి 
_అకు రెండవతిరునందాదిపాడి, కోవిల్, తిరుములై, తిరుక్కాడల్మల్లె, తిరు 

కో వలూరక్చి వ్య దేశములు మంగళాశాసనము చెసిన పూద తా ళ్వార్లు 

ఇ. మువా డదావ్యాయులు_వీ రు మయూరపురమున= మెలాపురయున నుణి 

శ డదబమకూపముంచు రకోత్సల మున నంద కాంశమున అంతరించి, తిరుక్కాం డె 

అను మూ నాగి) ంతిరువంచాది పాకి కోయిల్, తిరుమలై, తిరువల్లిక్కే ణి, 

తీరుకో బా-పలూర్జి వ్య చేశ ములు మంగళాశానము చేసిన పేయాళ్యార్లు. 

ఇ. భక సారులు వీరు పూవిరుంద మల్లి కి=పూనమలికి పశ్చిమమున తిరు 

మర్రజేశిలో సుదర్శునాంశమున కనకాంగి భార్తవబుషులకు వ్యుతు లై అవతరించి, 

_ నాలాంకా నాన్ముకక్ తిరువం దాది, తిగుచ్చంవవిప త్తముపాడె, పంచశ క్రైమ 

య కు గహా్లై =కోయిల్ , తిరునులై, తిరుపల్లి క్కే_ణి, తిరుక్కొడంటె, తిరు 

_ప్పేల్, అంబిల్ , కపిస్థలం, తిరునూరకం, తిరుప్పాడకం, తిరువెంకాడు దివ్య 

' దేశములు మురగళా శాసనము చేసిన తిరుమ శ్రిశియాళార్లు.' 

2. ఆండాళు=కోదెనాయకి. ఈమె |శ్రీవిల్లిపుకూరిలో పెరియాళ్యారి తిరు. 
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నందవనమున తిరుత్తుళాయి క్రింద భూదేవ్యంశ మున అనతరించి, పెరియాళారి. 

యొద్ద పెరిగి, తిరుప్పావు, నాచ్చియార్ తి రుమొకిషాడి ; తీరువాయ్ప్పాడి 

తిరుష్పార్య డల్ మొద లై నదివ్య దేశములు మంగళాళా సనముచేసిన చూడకా. 

డు త్తనాచ్చియార్ . 

ఇ. రామానుజమునులు--- వీరు తుండీరమండలమున (శీపెరుంబూదూరున 
ఆనూరివంశ మున ఆడి శేషాంశ మున కాంతిమతీ శేశవదీక్షీతుల పుత్రులై శ్రీభా 

వమ్య,గీ కతాభావ్య, వేడాంతసార, వేదాంత దీప, చేంచాతేసంగవా, గద్యత్రయా 

ద్య నేక (గంథములు సాయించి; కోవెలె, పెరుమాళ్ కోవె లె, తిరుమలై, తిరు. 

నారాయణపురం, గరుడాచల సింహాచల (శ్రీకూర్మ పురుపో త్తమ బదరికా[శము 

నైమిశారణ్య సాల గామాది దివ్య దేశ ములు ముంగళాళాసనము చేసిన ఇ 

ఇ. [శ్రీవత్చచిహ్నులు---వీరు తొండమండలమున కూరముఅనెడి అ గహిర 

మున అనంతులవిలన  పెరుంబేవీనాయికికి (శీ రామాంశమున ప్యుతుశై అవతదిం 

చి; వరదరాజ స్తవ సుందరబాహు స్తవ, అతిమానుష స్తపు |శీవై కుంఠ స్తవ (త్. 

_స్తవములు అనుపంచ స్తవములును యమకరత్నాకర గద్య తయవ్యాఖ్యానాదు 

లును, వేదవిద్యాకంఠమునకు మంగళ సనూ[తమువ లె చేసి సదా (శీమ దామాను౭జి 

మునుల తిరువడిగళే సగోత్రముగ ఆత్మోజ్జీవవముగ ఆశ్రయించి సదాధారకపాళ్ 
వక భోగ్య భాగ్య ముగ ఆనందించుకొనుచున్న కూర తాళ్యార్షు. 

తార్కి_కవర్ష నము. - 

ఇ. తార్కికులు=తర్కు_కా స్తి వేత్తలు), తర్కము. (ప్రత్యమానుమానోపమూన. 

శేబ్దయులనెడి (ప్రమాణములున్కు (ద్రవ్య గుణ కర్మ సామాన్య విశేష సమ 

వాయాఖఫాసము లనెడి పదార్థమునుక్ జెప్పునది. 

కృణానుః._కృశానువు. | 

బగ పురతో విమానం (పస్థావ్య పార్ళ తో దృష్టా | 8785 
వం * పురస్థలంబున. విమానము పజపి పార్శ ప్రంబు పరికించి. 
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౫॥ పశ్య? ఏతా న్యాగహిణః పురుపా౯ యవ తే వ్వర్ధమేవ న్యా 

య%గంథ సంతత. చింత నేన ఏ శావ్యుంతి ॥ 876 

వ. పరికింపుము ? వీకల్మాగవులె వ్యర్థముగ నె యర్థ ౭" స్త 

మును సంతితముం జింతనముం జేయుచు బడలిక పడుచు 

- _న్నవారు. జ 

తథాపి అక్లుకద లై 

వృ॥ కర్మ (బహ్మవిచారణాం విజహతో భోేగాపనర్ల(పదామ్ 

_ మఘోూహంకంచన కంఠకోవఫలకం కుర్వం తమి తొర్కి_కాః 

(పత్యకుం నపునాతి నాపవార తే పాపాని పీలుచ్చటా 

వ్యాప్తి ర్నావతి నె వపాత్వినునితి ర్నో పక్షుతా రక్షతి ॥ 

అ, అమో తార్కి కాః= ఈ తార్కి_కులు, భోశాపవర్ష్యప్రదా*ం = భోగమునకై 

స్వర్ణయునిచ్చునట్టి, కర్శ(బవావిచారణాం=క ర్శనిచారణమైన మిమాంసాశాస్త్త 

_మును (బవావిచారణమైన వేదాంతళా స్తమును, విజనాతే౩ = విడుచుచుండు 

వారె, కంచన=కొంచెము, కంఠకోషఫలకం=కంఠ కోవ మే ఫలమాలల్కు 

ఘాణిప౦ =ధ్వనిని,కుర్వంతి = చేయుచున్నారు. (వత్యక్షం= _పత్యశు [ప్రమాణము 

నపునాతి =రక్షీంచదు; పీలుచ్చటా=పరమాణురాశి, పాపాని = పాపములను, 

నాపనార' లే= అప వారించము; వ్యా ప్రిః = వ్యా ప్పి ప్రమాణము న ఆపతి = రక్షీం. 

పదు; అనుమితిః = అనుమాన పమాణము నెవపాతి = రశీంప నే రక్షింపదు,, 

పక్ష తా=ప క్షతయును, నోరక్షతి =రక్నీంపదు. 

తా. ఈ తార్కాకులు కర్మ నువిచారణ చేయు భోగమునిచ్చు మోమాంసనుక్ 

(వాను విచారణ చేయు ము క్తినిచ్చు వేదాంతయునుక విడిచి ఘాగేషించి 

ఘాశిషించి "కంఠశోవ. చేసికొనుచుందురు ; ఆతేర్క_భేదములలోేని (ప్రత్యకుపర 

మాణువ్యా_ప ఫ్రనుమితిపక్ష తౌది పమాణ ములు వీరి చేమికాపాడంోవుచున్నవి? 

"లే. ఎచ్చుభోగము నపవర్ల $ మిచ్చునటై 

చేని మూమాంస వేదాంత + మెదల వదలి 



678. ౧౫౨. = బావిశ్వగుణాదగ్శము 

'తార్కికులు వీరు. -ఘోవీ.౦చెశదరు ముజింత 

వాస ప్రీ (పత్వకు పత్షు,.తాశద్యుములు విడక, 

కించ. మణి యు. 

వృ! హీతుః కించ విశిష్ట దీ రనుమితె" నజ్జానయుగ్మ ౦ మరుత్ 

వానో నేతిచ మోహవాద ముఖగానె నే యాయిికాన్సేద్భుధాః 

నేవ స్వాండమియత్చేలం బలిభుజో దంకాః కియంత స్తభే 

త్వేనం సంతత చింత నై శృంమజుపో నస్యుః క థం పండితా;ః 1 

అ. కించ=మణియు, అనుమితౌ=అనుమానమందు, విశిస్టధీః = వి శేషించ్చిన 

దానియందలి తలంపు, హేతుః= కారణము; జ్ఞునయుగ్నం = ఇదియని తెలిసి 

కొనుశున అదియని తెలిసీికొనుయైన అనురెండును, న నే హేతుః = హేతువుకాదం; 

మరుత్ చ=జగాలియును, నత్వాచః = చర్మ సంబంధియైనదికాదు; ఇతి=అని, 

సూవావాదముఖరాః= అజ్ఞానముతో వాదించుటయందు నోరు హెంగుచున్న > 

3 యాయికాః= కార్మికులు, బుధా్వేత్ = =పండితు లె నయొడల, మేవస్య == 

మేళయొక్క_, అండం=విత్తు, ఇయత్చలం= =ఇన్ని పలాలుకలది; తథా=అట్ట ౩ 

బలిభుజః = కాకియొక్క_, దంతాః = పండ్లు కియంతేః=ఎన్ని; ఇతి ఏవం =ఆని 

ఇట్లు, సంతత చింత నె; = ఎప్పుడును చింతించుటచేత, (శమజువః = (శవము 

పడుతారు కంటు పండి తాః=పండితులు, నస్యుః= కారు. 

. కొండనుగని నిప్పున్నదని యనుమానపడునపుడు అందు పొగను ఆయా. 

తు పరపర్చుమురాని: లేనిపొగనుగాని నిప్పునుగాని ఫేతువనరాదు. గాలి మన 

యుంటిలో దగిలినపుడు తెలిసికొందు రుగాని; ఆగాలికి మనచర్శ ము హేతువు 

కాకున్నను; హేతువుగా నెంచుకొను మోసగుణయుతో నోరువాలంచి వాటెం 

ఇడి యూ తార్కికులు జ్ఞైనవంతులే యగుదురు ? మేక లయండాలిన్ని పలాలు , 

కాకులపండ్లిన్ని, అని యొంచుకొనుటయందలి (శమకలవానే యనదురనుతం._. 

సీ. పర్వతం బిది వహ్ని $ పర్వినదా? యను 

ననుమితియందు శే ధూమాదిబుద్ధి 



సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీకా తాత్ప ర్యేతిహాససహితము. 679 

్ " 
పాతువుగాని; వశీహ్ని వ్యాప్య ధూమము 

ధూ మవద్యహ్నియః౯ $ దోయికాదు 

గంధ నాహాంబు త్వ గాఫవ్యాంబు గాడను 

_ ,మోదంబుతో వాడ 4 ముఖరులై న 
., నె యాయికుల్వీరె 4 నై జపండితులై న 

థారుణింబండితు $ లాశ నుండి ? 

శే, మేషముల యండముల పలాశలీషదంశ 

మైనం గొట లేక యిన్నియే 4 యనుచునుజెయు. 

గాకిపండ్లును నిన్నియ శ కలుగుననుచు 

సంతతంబును జింతించు * [శవుగలారు. 

విశివర మై మె తేస్ట శుష్క_ తార్కిక స్వరీతి కేనా మపహోసా 

| స్సడ 879 

- వ. విశేషించి వీరి శుష్క_తార్కి_కరీతి వివేకుల యపహాసమున 

కాస్ప్సదమై యువ న్నయవి. 

గ్గ — మనా 

(శుణుతావత్ __వినుము ? 

వృ॥ నజ్నఘత్యావ్నూయం స్ప ఫశీతి న తదంగా' న్వపి సకృల్ 

పురాణం నాదీ టే ననణయతి కించ సృృకిగణమ్ 

వదక శువ్క_ం తర్కం పరపరిభ వార్ *క్తలిరనా .. 

నయ త్యాయుస్పర్వం నిహిత పరలో కార్థయత నః | 880 

అ. నిహిళపరలో కార్భ యతేనః = విడుపంబడిన పరణోకనిమి మైన యత్నము 

కల, అసౌ=ఈ తార్కి-కుండు, ఆమ్నాయం= వేదమును, నజి(భుతి=వాసనయైన€ 

జూడ (దు; తదంగాన్యపి=ఆవేదాంగములై నృ నస్పృశతి=అంటండు, సకృళత్ = 

ఒకప్పుడును, సు రాణం=పురాణమున్సు నాధీతే=వదువండు, సృృతిగణం=స్మ శి 

సమావామున్సు. కించ=కొొంతయెన్క, ననణయతి=ఎందండు, పరపరిభ వార్థో క్తి 
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680. “విశ ప్షగుణాదర్శము 

ఖిః=పరులను అవమానపజచుకే ఫలముూా. గలమాటలచేత,, శువ్కు_౦=నిహ్ఫృలా 

మైన, తర్కం=తర్క_ మును వదక్ =వచించుచు, ఆయుః=ఆయుస్సు, సర్భం = 

అంతయు, నయతీ=కడపుచున్నా (డు. 

తా. ఈతార్కికండు పరలోకనిమి త్రయ ఏయత్నము చేయనివాండై వేద 

ముౌాని, చానియంగముాన్సి పురాణముశాని స్యృతియైనలాని పలుకక 

పరులను పరిభవించుటశై నిమృలమైనతర్కుము నే పలుకుచు; తన ఆయుస్సంత 

యు కడపుకొనుచున్నా (డు. 

సీ, అమ్నాయగంధంబు $ నరసిమూర్కొ_నరు తే 
దంగవిశేషంబు శ నంటికొనరు క్ష 

కొండొక్క_త జి నేని 4 రొనరుపురాణ ౨బు 

ర్క_స సృతింగాని + లెక్కు_గొనరు నె రాగ ల్రో © గా ల 

మాీావమాంసయందొక. శ నామాంశ మేనినా - 

కొన రొకవడికేని * కోరి యిటులు 

త ద్వేద "వేదాంగ $ తత్పురాణస్మృతి 

విామాంసలేమేని $+ మాణజకున్న 

"లే. నిటుల శంప్కు0ంబు తర్క_ంబె * చటుల గటిని 

బళనవేయుచు6. బరులను ? బరిభవించు 

ను క్తులనె యు క్తులనె నిజాశయువును గడప 

చింతయీనియు. బరలోకి శ చింతకొనరు. 

ఇ. ఆమ్నాయముజ= వేదము - బుంగ్యజు సామాధర్యణయులు-4, 

తదంగములు= వేదాంగములు - శిక వ్యాకరణ, ఛందో, నిరు క్రి; జ్యోతి 

ప, కల్చ్పనులు. 6. 

"| పురాణములు= సృష్టి, (పతి సృష్టి; మన్వంతర, వంశ, నంశానుచరిత లశ్ష్షు౯ఈ 

ములు. అవి- బావా, పాద్మ్య, శైవ, చైన్లవ, కూర, మాత్స్య్య, లెంగ, 
న్ 
గ 1 

జు ih పట్టు, : 
gn చే ట్ట 

సట 
Do / ig ' | 
( 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకాతాత్స ర్యేతిహాససహితము. 681 

స్కాంద, గారుడ, వామన, వారావా భాగవత నారద యానగ్నేయ మా 

రృాండేయ, భవిష్య, ద్బ్ర)వాకెవర్త, (బంహోండములు -16.. 

స స్మృకులు= వేదార్థ్మ పతిపావక ధర్మ్మశా సములు. అవి- మన్కు బృనా 

స్పతి, దక్షు, గొతమ, యమాంగీరస,యాజ దవల్య్యు, (పచెత, శ్యాతాతప,పరా 

శర్క సంవ ర్త శుెశనస్క, శంఖ,లిఖి, శాకేయ, విష్లా పప_స్త సంబ, వారీతేస స్కృ 

తులు, మీమాంస ఇచే దార్థ న్యాయకా ప్టము - ఇది - ఫూర్వమోమాంనే = కర్త 

కాండము, డా శ్రరమిమేంస=(బ్రవ్వాశాండము అని 2 విధములు 

అపీచ__వమజీయు. 

వృ॥ (పయత్నె రసోకై * పరిచిత కుతర్క. (పకరణాః 

పరంవాచోవశ్యా౯ కతిపయపచాఘా౯ విదధతేః 

సభాయాం వాచాటాశ్ళుుతికటు రటంశో ఫఘటపటాక్ 
'నలజ్ఞం లే మం దాస్స్టయ మపిమే జి హేతి విబుధః॥ 881 

అ. అస్త ౩=విస్తారము లై ను (పయతె్నెః=(పయత్నములతో,, పరిచిత 

కతర్కు ప్రకరణాః = అభ్య సింపండిన కుత్సితతర్య మందలి భా గయులుక అనారు 

కతిపయసదాథూక్ =కొన్ని పదసమూవాములను, వాచ=నోటికి, పరం = 

క్కి_లి, పశ్య్యాక '=వశములుగా, విదధతః= చేయువాఢై, చవాచాటా?ః = పదు 

'రుపో(తు'లె ను మందాః=ఈ మూఢ తౌర్కి_కోలు, నభాయాం=నభలో, ఘట 

పటాక్ =మటపటశబ్ద్బ ములను, [శుతికటు=కర్భకతోరముగా, రటంతః=నదురు 

వారై, ఫృయం= తాముగా, నలజ్ఞం తే=సిగ్గపడరు; అపీతు =అయినను, విబు, 

ధః=జ్ఞానవంతు(డు, జి-హీతి = కపపడుచున్నా (డు. 

శ బహు[ప్రయత్నముతో ఆ కుతర్మ్క-_(పకరణములు కొన్ని పరి దయము'ేసి 

వానిలోని కొన్ని పదాలు తమనోట వదురుకొనుచు సభలోంసహాడ - సీగ్లు పడని 

యీ తాళ్క్ళికలు చెవికి గడునుగా ఆ ఘటపటాదిళ బ్ద ముల నే వాయ చుండు. 

దురుగాన్సి అందు జ్ఞ నవంతు( డెఐండైన నొకడు సిస్తపడుచుండును. 

"లే. కరము పఠియించి తర్క (పేకరణముల( బి 

దంబులటు కొన్ని! కంఠ వాశీేఠంబు చెసి 
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కర్తకటువుగం బలుకుదు $ గ్గ టపటము లె 
లజపడంబోరు వీ, రొజై స్ట లజ్ఞపడెడు, 

జు 

విశ్వ్యానసుః. 

గ నయస్య రి వివిధో పాయ విధాయకా౯ా నై _యూూయి కాక్ 
మావమంస్థాః |] 882, 

వ. సఖా! సక కలో పాయములకు౯ా సంవిధాయకులగు సరల సనా 

నింపు నమువనూనింపకు ౨ 

శృణయుతావత్ ___వినుము ని 

వృ॥ మోహం రుణద్ధి విమలీకురు తే చబుద్ధిమ్ 
సూతేచ సంస్భాత పద వ్యవహోరళ క్రి శక 

శాస్త్రాంత 'రాభ్యసన యోగ్యత మంవ్యన క్తి క్ర 

తర్భ్గశమో నతను తే కిమహోపశకారమ్ ॥ “ 888 
అ. తెర్క(శమః=తేర్క.శా సమందలి (శమము మోవాం =బుద్ధిమాంద్య 

మును రుణద్ధి=నివాకించుచున్న ది; బుద్ధించ= బుద్ధినిక్, విమలీకురు తే = పరిశుద్ద. 

పజిచుచున్న ది. సంస్కృృతిపదవ్యఐహారశ క్రించ= సంన్మృతపద ములందు వ్య 

వపారించుళ క్లినికి, నూతే=పుట్టించుచున్నది. శాస్తా ంత రాభ్యసనయాగ్యత “ 

మం=వేబుకళొ స సయుల నభ్యసించుటయందు అత్యంతయోగ్యునిలా, వ్వన క్తి కి 

స్పష్ట పఅచుచున్న ది. ఇవా=ఇక్కు_డ, కిం= ఏమి ? ఉపకారం=జ్ పకారమును, 

నతనుతే =-చేయదు ? 

తా. తేర్క_కా స్త్రమును అభ్యాసమువేసెడి (శమము బుద్ధిమాంద్య మును 

మాన్ని, స్వబుద్ధిని నిర లపజుచి, సంస్కృత భావ వ్యవవారించు శ క్రినిచ్చి, 

వేటు వేటు వ్యాక క రవకాదిళా స్త)ములనుకూడ అభ్యసించుళ క్తి కిని నిచ్చుచున్నది. 

ఇట్టి యుపకారము వేయలేదా ! ? 

శే బుద్ధిమాలిన్య ముడిపి వై $'శ మ్యుమిడును 
సంస్కృృతింబున వ్యవహార $ శ.కి నిడును 
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నుటీయు శాస్తా ౦త రాభ్యాస 4 మహిమనిడును 

ఇటులు తర్క_పరి[శమ + మేదియిడదు ? 

త థాహి-_.అ శ్లైకద ని 

వృ॥(పాయః కావై నర్షమితినయసః పాణినీయాంబు రా శేః 

వొరజనా స క రద్ద స్ట్ ప్వ పరి లత న్యాయశాస్త్ర స్య పుంసః 

వోదారంఖి వదితుమనసో వాక్య మేకం సభాయాం 

(పహ జిహారి భవతి కియతీం పశ్య? కష్టా మవసామ్ ॥ 854 
ల థి 

అ. కా వ్యైః= కావ్యముల చేత, గమితప మస = జరిగిపోయిన పయస్సుక ల 

వెండును పాణినీయాంబురాశేః = పాణినీయ వ్యాక రణమనెడు సముదము 

యొక్క, పారజ్ఞ స్యాపీ=గక్రెక్కి_నవాండయ్యును, సభాయాం= సభయందు, 

వాదారం భే=వాద మునకు ఆరంభిచుట మండె, ఏకంవాక్యం=జఒకమాటును , పది 

“తుమనసః జ చెప్పుటకు మనస్ఫుకలవాండును, అపరికలిత న్యాయశా స్త స్య=చ 

కా లాఅభ్యసింపయబడని తేర్క_కా స్త్రముకలవాండునె ను పుంసః=పురుపునికి 

జివ్వో='నాలుక్కు పాయః=బహుగా, (పహ్వా = అణణినది, భనతి=అగుచు 

న్నది. కియతీం= ఎంకేమా(త మొ? కష్టాం=కప మైన, అవసాం= సీతిని, పశ్య= 
ఢి థి 

చూడుమా ? 

తౌ. కావ్యములు చదివి, పాణీనీయ వ్యాకరణమును కడవణఅకుచది వియు, 

తర్క_శా స్తమును చక్క_ంగాచదువక సభలోవాదెంచుటకు నోరు తేగ్తివకోలగా 

తార్కి_కుని యవస్థ యెట్టిదియో ? చూడు? 

తె, కావ్యముల చేళి (బౌయంబు $ కడచియైనం 

చాణినీయాబ్టిపారంబు $ పడసియైన 

ననధిగతతర్కు. నేమెన $ సడుగునపుడు 

జిహ్వా (పహ్వాయా దురవస్థ $ చెప్పనగునె ? 

కింబహునౌ.__. విజేషమేల? pp. = 

వృ! అపరీహీత లశుణ[పమాణైె 
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_రపరామృష్టపడార్ష సార్గతే తే శే 

అవళశీకృత చె చెత్రయు క క్ర జాల , 

రల మేతే రనధీతతర్క_విడై ౪ || 885 

అ. అపహరీక్షితలక్షణ(పమాై 8 = పరీక్షింపంబడని అసాధారణలత్షణము లె 

(పమాణములు గాంగలవారును, అపరామృష్ట్రప దార్థ సార్ధతే తైః = పరామర్శి[? 

పంబడని (దవ్యాది పదార్థముల సమావాయుయొక నిజస్థ్ తంలు కలవారును, 

అపశీకృతజె _తయు క్రి జూలె 8=వశే పఅచుకొనంబడని జయశీలము లై న యుక్తి 

సమూాపహాముకలవారును, అనధీతతర్క వి దై బ్ర =చదువయిడని తర్క_కా స్త) యు 

కలవారునై న, ఏ-తెః:=ఈ తార్కి_కులతో, అలం=చాలును. క్ట 

తా. తర్క_శా స్ర)యచదువక, దానిలక్షణములైన (పత్యకాద్శిపమాణ ము 

లును దానియందలి (ద్రవ్యగుణకర్తాది పదార్థతత్వ కులును "తెలియక, తవుఠము 

కులు జయళీల ములని తేలంచుకొనుచుండు నీ "మూఢ తార్చకులతో పనియేమి ? * 

ఆ, లతుణ( పమాణశలత్షుకుట్లాక, ప పష 

దాక్థసార్థత త్తర్ప + నురయలేక 

జయీదనీలీయు ర్ 4 శాలులుం గానియా 

తార్కికులను "మనకుం శీ దలంపనేల ? 

నిరాప్ట_నిరూ పించి. 

A అద్భుత _న్తర్క_వాథోధి రగాధోయస్య వదక ః ॥ 

అతు, పాదో 2_తే మస్ప లిప్త స్త ప్రక లంకః కల్రానిధ్ధిః ॥ 886 

ఆ. అతమసృ్సృృృృ్ట్రః= రాహు వు చేతను--చీళటి చేతను- -అక్ఞాని చేతను అంటం 

బడిన వాడు కానివాడును, అక్షపాదః = ఇం|దియములు కిరళణయులుగాగలబాం 

డును, (శే (కేం ద్రియమయు పాదమందుకలవా(డగు గాతమమవార్షి ) అకలంక॥ 

జనివ్య_ళంకుండు - నిర్ణోషియునా, కలానిధిః =చం[దు6డు_వి ద్యాసము[దుండు, 

యాస్య = ఏ సము(దమునకు; వర్ధకః=వృద్ధిపణచువాండో ? అఆగాధః=దురపూావా 

సు మైన తర పాథ్*థిః=ఆ తర్కొ_మును సమే దము, అద్భుత 8 =ఆశ్చర్యకరమయు ఇ 
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శా. ఇం[దియములే కిరణము-లై రాహు వంటక కళ్గంకములేని చందుడు 

_నమ్ముదమును వర్థిలం జేయు చుండునట్లు చే (కేం దియము పాదమందును గలిగి 

అజ్ఞానములేక నిర్దోషి మైన గౌాతమమవార్షి యీ తర్కూమును వర్టిలంజేయు. 
చుండును, కాబటి యీ తర్క సముద్రము ఆశ్చర్యకర ము. 

తే, అకు పాదు(డు (పహీ ప 4 దముతిముండు 
"తనకు వరశిం( డకళంకుశేడును గశా ని 

ధానమగునట్టి సయవార్నిశే ధానమిది, మ 
హోద్భుతంబె యగాభధాత్నశ$నువుట సవుర ? 
ఇ, అక్షపాదుండు=గ "తమరి - ఈయన శతానందునితండి, కృపాచా 

ర్యుల తాత, 

క 

టె. (పవీ _ప్పదక్షతముండు=ఎగరంగొట్రయిడీన అంధకారము = రాహువు _ 

“అజ్ఞానము కలవాండు. 

ఇ. కళలు=పోడళకళలు., ఇవి - సున్నము అమావాస్యలముందు ఎకుసవ 

తిక్కుపగనుండు చం(దక ళలు, 

ఇ చతుర్దశక ళలు =చతుర్వేదములు, షడంగములు, పురాణ, తర్యుధర్మ, 
మిమాంసాళా స్త్రములు, 

గ॥ పున రాలోచ్యసన్లాఘమ్ ॥ 
cn 

వ. నుజల నాలోచించి శాఘించి. 
అ లాం 

వ్చ॥ జానాబ్లీ రక్ష చరణః కణభతుకశ్చ 

_' పవీలో=౬ ప్యుదయన స్ప చవర్గమానః 
గంశేశ్వర శృశధ5ో బహవశ్చ నవ్యాః 

(గంశర్నిరుంధత ఇమే హృదయాంధకారమ్ ॥ 887 

అ. జ్ఞ నాద్దీః =జ్ఞానసముద్రు6 డైన) ఆక్షుచరణః = గొతముండును, కణభక్న 

కళ్చ=కళాదుండును, శ్రీపక్షీ లోపి=పక్నీ లుండును ఊదయనః = ఉఆదయనుం 

డును సచ పర్ధమానః =ఆ పర్గమాను(డును, గం గేళ్వరః =గంగశరుడునుు శశ 
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ధరః =ళశధరుండును, బవాస3 =-ఆఅ నేకులైన్క 'నవ్యాశ్చ=నూతేనులునై న, ॥ ఇమే = 

ఈ 'తార్కి_కులు, (గం భెః=తమ్మగంధముల చెత, వృాదయాంధ కారం= ఇతరుల 

హృదయములందలి అజ్ఞానాంధ కారమును, నిరుంధ లే=సరివారించుచునా్న్నా రు. 
ద్ అల టు mw" క్ ఆర్య సి. న్యాయసూ[తమనంగ $ నర ఛా స్త్రమునకుం 

గ ర్రయతుసదుండు ఫ$ గాతముండు 

తానువై కిక 1 దర్శనక ర్త గయే 

కన భిన్న మతు3డు 9 కణభుజుండు 

కుసుమాంజలి యనంగ 4 నసమానమాా( గంథ 

ముదయింపలో రతా శ నుదయనుండు 

ననుమూన చింతామ+ణిని రచించి పశ స్తే 

నిలశాంచి మించు + గంశోశ(రుండు 

కే. నుటీ శిరోమణి కర్తాది $ నుహితనన్య 

తార్కికులు జగదీశ (పీధానులె న 
(nae 

చతుర మతు లిట్లు తేకుగంథ శ తితులనలనం 

బుడమి హృదయాంధ శారంబు $ నడంతు నెపుడు. 

ఇ. అక్షచరణు.(డు= గొతీ ముండు - న్యాయన్యూతతర్క_ ళా స్తకర్త. 

క ణభుజుండు=కళాదుండు - వె శ్తేప్టి పికదర్శ్భన తేర్కు.కా _స్పిక ర్త ర 

పక్షీలుండు= వాత్స్యాయనస్వామ్ - గాతమనూ వ్యాఖ్యాత... 

ఉదయనుండు=కుసుమాంజలి తెర్కొ_ళా సక ర ర. 

వర్గమానుతు=గణరత్న మహోదధి తేర్క_ళా న సక రో 
గరీగోశ్వరుండు= అనుమానచిం తామణి తర్కుశా స్త్రకర్త 

మవూ౦నక్ వర వనము. 

ఇ. మోమాంసకులు = మోమాంసాళా కాక రకులు, మోమాంస= వేదార్థ 
నిశ్చాయక న్యాయ నివేదకళా స్తంము, ఇది కర ర మోమాంస, (బహ మిమాంటే 
అని ద్వివిధమఘములు. 
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 ఉకనానానానాననాాయుం క టాడా 

ఇదియ 

సటిప్పణాం ధ్ర విశ్వ గుణాదర్శ నిదర్శచంవూస నేతము- 

మంగ ళాదచరణము. 

(ఇట వేంకటాధ్వరి యనుకవి విశ్వగుణాదర్శ మనుకాన్యము . 
ను జేయునత.డై తాం జేయంగోరిన్న్గంథమునకు నిర్విఘ్నపరిన 

మా ప్రినివి త్రమై మొదట. (_బబంధముఖలతు.ణమయిన |క్రివిభ 

మంగళములలో నొకటియగు నాశీర్వాదరూప మంగళమును 

జేయుచున్ననాండాయెను.) 

(స. (శీరాజీవాతు వతుఃస్థల నిలయరమాహ _స్తవా _స్త్వవ్వ లోల 

ల్రీలాబ్ణాన్ని హృత స్తీ నీ మధుర మధురయరీ నాభిప చే మురారేః! 

ఆహ్తాకేరిలోక మా త్రాద్వియుగ ముఖశిశోరాన చేపగ్షర్ప్య మాణం 

న జపా న్తేనధివ్యం పయఇతిపవిబుభె బె శృజ్యమానాప్ట నాతు। 1. 

అర్థము. (శీరాజీవ.. -లీలాస్టాత్ _శ్రీరాజీవాక్ను = పుండరీకా కంండయిన 

శ్రీ మహావిష్ణువుయిక సత్షన్థల = వకు స్థలమే, నిలయ = స్థానయగాయగల్క 

రమా=|శ్రీమహాలక్షీ యొక్కవాస్త స=వా స్తమునందు, వా స్తవ్యజవ్వర్తి రించుటపలన, 

లోలత్ = వేడుక గాచలించుచున్న, లీలా =విలాసార్థమయిన, అఆద్జాళ్ =తామర 
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నుండి ) మురారేః=ఆమహోవిమ్షువుయొక్క_, నాభి పద్మే=బొడ్లుఆనెడం తామర 

యందు, నిష్పతంతీ =జాజిపడుచున్న దై, లోకమా[ తా= -=ఆలక్షీదేవిచేక; ద్వియు ' 
గముఖశికోః = చతుర ఖుండయిన (బవ్మాయెడులిడ్డయొక్క.., ఆననేషు=నో 

రులయందు, అర్చ శ్రమాణ౦ం=పోయ6ంబడయగిన దై, ఆసోకం=అధిక మై, దెవ్యం= 

ఆసాధారణమయిన, పయకి=పాలు, ఇతిఇఅన్మి విబుగై 8 = దేవకల చేత్తు శరిక్య్ట 

మా నా= టఊోహింపంబడుచున్నదయిన, మధురమధుర్వురీ__ మధుర=తీయనయిన 

మధు =మకరందము యొక్క, యురీ=| పవహించుధార, ప్ర నాతు=పవిక్రపణచు 

చునుగాక?. --(సర్ధ రాన్ఫ త్రము. 
తాత్పర్యము. క్రీ, మహావిష్షువక్కస్థలవానిని యయిన యామవోలక్మీ తెనవా 

_స్తమున విలాసార్గముగా, శాల్బీయుపడు తామరప్రుస్సములోనుండి జాటుచుం 

దు తే నెఛారను “ఆలక్షీ చేవి తనపతి శుయినవిష్లు దెవునినాఫిక మలమున ( దన 

చిడ్డయైయుండు బవ్వానోట సంకుతో డంబోయుపాలు అని చేవకలు తలచు 

కొనునట్లి యామకరందధారయే ఈ కావ్యమును దీనింజదువు చదువులనుం బి 

(తపజచునుగాక, (ఆని యో గంథక ర్త మంగళము నాశీర్వదించుచున్నా డు.) 

.గ్రీరాజీనాతముండు = క్రీమహావిష్ణువు- ఈయన (శీమ న్నా రాయణ నామముతో 
సత్యగుణ(పథానుండ్రై నీ సితి కారణమైన జగ్మదక్షృణమున దుస్హని గవా శిష్టపరిపా 

_ లనములుచేయుచు, దళావతారములతో ఆనంతాఐతారము లెత్తుచ్చు (శీమవో 
లత్మీప పతియు ఆమెను (శ్రీవత్సకౌ స్తుభ వనమాలి క లతో తెనఐక్న స్థలమున నుంచు 

కొనుచు, , పరమకరుణాపరిపూర్లు డై సుదర్శనాది పంచాయుధములతో చతు 
ర్భుజియులును సూర్యచందులతో "నేతములును గరుక్మంతునితో ధ్యజవావాన 

ములును పీతాంబరముతో నితంబతటంబును గలిగి, (బహాండభాండంబులు గర్భం 

చునం దుంచుకొంచ్చు నాళిపద్మంబున (వనుక స క్రపద్మ ౦బున శంభునికొ గ 

లిగించి,., వాకీఐలన ప్రపంచంబుబకు నృష్టిసంహారంబులు చెముంచుకొంచు, పర 

త్నాది వ్యూవాఫంచక ముతో భ. కా గసరులకు 'సేవకృప నే నెయుచు నుండునతండు. 

. లోకమాత =| శ్రీమహాలక్షీ- ఈమె తీరసాగరపుత్రియొ డ్రీజేవియను ఆమ 
ముతో. పిమ్టుప పత్నియై ఆ ఆతని వక్షస్థలమున నె వాసముచేయుచు, తానును క'ల్పాం 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకాతాత్ప ర్యేతిహోససహితము. క్రి 

(ఇట సన్నిధి, పంచాంగ౧-చేవరాజ పెరు మా ళ నెడికవి పె విశ్వగుణాదర్శ 

' మను సంనృ్భృత కాప్యమునె యీ విశ్వగుణాదర్శ నిదర్శమను చేరికతో నాం 

కావ్యముగ రచించునత౭డ యటులచే మొదట నిట నాశీర్వాదరూపమంగశళ్ల 

మును జేయుచున్నత౯డాయెొను ) 

ఈ.శీ కమలామువతమునం $ జెల్వగు వెల్వక రాంబుజంబునళా 

జోక మరందపూర మొగి $ జొబ్బిల నాతిని బొడ్డు తమ్మికిక్- 

సాకత మార నోర నిడు *+ సంకున బిడ్డకు (బహ్మ కుగ్గు నా 

(శీ కమలాతీనా, నమర $ చింతతమా; న దె పావనం బగున్, 

టెప్పణము. చెల్పగు=సౌందర్య్భవతియయిన, చెల్వ=ఆలవ్షీ కాంతయొక్క_, 

జోకక =నిరాటంకముగ, జొబ్బిలక్ =(సపించు చుండగా సాకతముజ పేమ, 

శరర్ = పూర్ణ మగునట్లు గ చింతితేము = తలంపంబడినద్కి అదె=ఆమకరంద 

థారయె. 

(ఇట, కమలాశక్న[బహ్మలకును వారిబొడ్డునోరులకును, -చేదామరసంకువులకు 

ను ఉఊపమానోప మేయభావము నుక్పేంక్షీందుటచే ఆ త్చే్రేక్ష అను నర్జాలంకారో 

మును వాకుపక్షు స్థలనిలయ, నా సవా సవ్య, లోలల్లీ ల్యామధురమ నుఆనియు,; 

చెల్వగు చెల్బ, అంబుజంబు, ఆరనోర అనియు రెండు రెండుమార్లు అజ్ఞల్లులకు 

అవ్యవహితముగ ఆవృ త్తిరూపమున అన్నుపాసము వెప్పుట చే ఛేకాను [వాసము 

అను శచ్దాలంకారమునుం జెప్పంబడియెొ.) 

శరములం దనంతావతారములతోను మన్న థబవాలకు మాతయె భగవత్కు,రుకా 

స్వరూపిణియై భ కులము స్వమాతీవలె సంరక్నీంచుచు నుండునామె. 

ద్వియంగ ముఖుడు =చతుర్తుఖు డు ఇతే (డు విష్ణు నాఖిపద్యమందు వుటై 

సరస్వతీభ ర్రయె జగత్సృృష్టియే (పథానకార్యముగా జరుపుచ్చు తనమానసపు 

(తులైన మరీచ్యాది నన్నబన్మాల చేతను (పజాసృష్టీ చేయించుచు, పరమజ్ఞాను లె 

ఊర్ల వ్రేతస్కు-లైన ననకననందన నారచాదులనుక్ తనకు మానసపు తుల 

నుగా పుట్టించుకొని, మళేయు తేన అంగు స్టాద్యవయవములపలన దకోదిపజాప 

తులనుక పుట్టించుకొని యున్న(బవా. 



శ విశషగుణాదర ము 

(ఇక్కొ_డ_ఈ సంస్కృృతకవి తన ఆభిజనవిద్యావృ త్తీములు తెలిపెను.) 

వూ వె న క ం కాఖ్బమణ్జలమణన గ్ర మఖినః ర్లాటభాభృద్దురో 

నాతార్యస్య దిగ_న్లకా నయశథసో యం ఛాౌగినేయం విదుః! 
nn లావే — 

అడు = -నం అసోకాధ్వరక ర్తురప్పయగురో రై వ విద్వన్య ణః 
అస ఇల మ వారా పుత్ర ల్ఫీంరఘునాథ దీవీతకవిః పూర్ణో గుకై కేధతే॥ * 22 

అ. కాం-చీమండలమం డనస్య = కాం-చి దేశ మునకు ఆభరణపాయమై మఖి 

నః=యజ్ఞ క ర్రయె కరాటభూభృద్దురోః=క ర్హాటరాజయిన కృష్ణ దేవరాయని 

కి పంచసంస్కా-ర గురువై, దిగంత కాంతయళ సః దిశాంత మలందు (పకాళిం 

చుకీ రి కలయతండైను తాతార్యస్య = తా తాచార్యులకు, యం=ఎతనిని భౌగి 

-నేయం=అల్లునింగా, విదుః= తెలినికెందురో, అస్య =ఆక్టియీ, అస్తోకా ధ్యర 

క ర్తుః=వి శేషరూగ ములు చేయునట్టి, విద ౧న న ేః= పండతరత్న మయిన, అప్ప 

యగురోః ఏవ=అప్పయ అను గువువున శే, ఫుఈః=కుమారుంైన, (శ్రీరఘునా 

థ వీక్షీరకవిః=[కీరఘునాథయజ్వ అనుకవ్సి గుణై $=సద్దుణముల చేత, పూర్ణ ః= 

నిండినవా టై ఏధ లే ఎపర్భిళ్లుదున్నాండు. 

తా. కాం-చీమండలమున భూపషణమువ లె (ప్రకాళించుచు,క ర్లాటరాజయిన 

కృన్నరాయనికి పంచసంస్కారగురువై యాగములుచేయుచు, కీ రి కెక్కిన 

తతాచార్యుల కల్లుండె తానును అ నేకయాగ ములుచేయుచు, విద్వాంసులలో 

(ేహ్టలడైన అప్పయగు రువునకు పృుతుండయిన రఘునాథవ్థత్నీతు. డనుకవి సక 

లసద్దుణములు కలవాడే, పర్టిల్లుచుం డెమ. 

శా. కాంచింబుట్టువు "కాంచి,కాంచిగురుతం౦శేగ కాటభూభ _రృకుక! 

(చాంచత్కీ. రియుగాంచె,నలుని( దాశతార్యుండె యొవ్వా 
అలాని లు 

నిం జే![కొంచుం; దద్విధ మొప్ప నప్పయయు.ం కొంచు౯ ను 

తుంగా జే! మించెం; ద్యదఘునాథదీవీ.తుం డఊొగిశన్మించెం. 

గుణ క్౯ా మన్మహిళక! 

టి. గురుతక శాం చిఅచార్యత్వమనుపొంది గుణ శీక్ = సద్దుణసంప 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకాతాత్స శ్వేతివాససహీతము. 5 

' _త్తిచేతు మించెక=అతీశయించుచుండేను, తా తార్యుండు = కోటికన్యాదాన 
"తా తాచార్యులు. 

న్లో తత్పుత _స్తర్క_వేదా న నతన చ వ్యాకృశిచి స్త నకః | 

వ్య క్రం విశ్వగుణాదర్శం విధే తే సే వేజ్య_టాధ్యరీ॥ తి 

= ఆ. తత్సుతః= అతనికొమారుండునుతర్క _... చింతకః__తర్కు =న్యాయకా 

_స్ర)యన్సు వేదాత=వేదాంతమున్సు తంత = బవ్శామోమాంసన్సు వ్యాకృతి= 

వ్యాక రణశా _స్ర)మునుక్ , చింతేకః=పఠనమున చింతించువాండునయిన, వేంక 

టాధ్వరీ= వేంకటయజ్వయనుకవి, విశ్వగుకావర్శం = విశ్వగుణాదర్శమ నెడి 

యో గంథమునువ్య కం=విశదముగా, విధ శతే=చేయుచున్నా (డు. (ఆనుష్టుప్ 

శ్లోకము) 

తా. ఆరఘు వాథదీమ్షీతునికొమారుండు వేంకటాధ్వరి తాను తేర్కు_చ్యాక 

రణమిమాంసాది కా న్త్ఫజ్ఞలడె కవియునాటచే ఈ విశ్వగుణాదర్శ మనుకా 
వ్యమును జేసెను. 

తే, అతనినుకుం డ్యశబ్దవేశ దాంతతంత 
చణుండు కవివేరకటాధ్వరి శ య నెడుసుకృతి 

ఘనుండు విశ్వగుణాదర్శ $ మ నెడుసుక కృత్ 

నొనరిచెను సంస్కృతం బందు 4 నొనరుపడం, 

టె ఆగ=కర్కు-శా _స్రమున, శ జ = వ్యాక రణళా స్త్రముశ, వేదాంతజ వేదా? 

తమున, తం్యత = మోమాంసాశా స్తమున, చణుండు= సమర్థుండు, సుకృతిఘను6 

డు =నుకృ తాత్తులలో ఘనుడు ఒనరగుపడంగక్ = అందపడునట్టు, విశ్య్వగుణా 

దర్శముజ( పపంచమందలి సక లస ద్రుణములకును అద్దమువంటిది. 

ఆంధంక వి అభిజనవిద్యాదులు. 

కో॥ ఆడా విశ్వగుణాదర్శ మకరో ్వేంకటాధ్వరీ | 

అ తాం్యభేచ నిదర్శేన చేవరాట్పండితోఒకరోత్ 1 4 

"లే. ఆదివిశ ఏగుణాదర్శ శ మాదిభాపం 

దీజీచెను వేంక టాధ్వరిశథిరహితుండు 



6 విశ్వ గుణాదగ్త ము 

అదె నిదర్శము తుదంగార్చి $ యాం(ధభావ 

చేతీచెను చేవరాజపంశడితుండు హీతుండు. 

వీ శీతిరుక్కోవలూర్ $ (శీల తృణాచార్య 

యోగిప చాబ్బసంశే యోగి సన్ని 

ఛానాన్వయాంబుని శ ఛానళ శొంకులు, 

పంచాంగనంజ ను $ దంచితాఖి 

జనమున మును (బశ స్తయశస్కులా కుల 
శేఖ రాళ్వారాదిశశిష్టులందు 

నెంబెరుమూ నార్చు+ధీం దావరకుమార 

వముణవాళవమామునిశమహిత గర 

లే. ఫు క్రిముకామణు లనుంగు 4 సుతులుముగురు. 

సరవిం దిరువేంగడతాను శ చక్రపాణి. 

"దేవరాజ పండిత రాజశేవీ పశు(భ 

కీర్తు లందు _త్తముి యీశకృతికిం గర. 
గృ,౦థవిమర్శనము. 

శా, పద్యంయద్యపివిద్య లే బహుసతాం హృద్యంవిగద్యంనతత్ 
, గద్యంచ్యపతిపద్య తే నవిజహత్పద్యం బుభాస్వాద్య తామ్! 
ఆధ త్తేహి తయోః | పయోగజభయో రా మాదభూ మోచయం 

సంగః కస్వ హీ నస్వ "చేత మనసో మాధ్విక మృద్వీక యోః॥5 

ఆ. పద్యం =పద్య కావ్యము, బహుజవిస్తారము గా, విద్య తేయద్యవీ=ఊండి 

నప్పటికిన్సి విగద్యం=గద్యములేనిది, తత్ =ఆపద్య కావ్యము, సతౌం=సత్క_ఫు 

లకు, వృాద్యం=మనోజ్ఞ మయినది న= కాదు. గద్యంచ=గద్య కావ్యమును, విజ 

వాత్చేద్యం = విడుచుచున్న పద్యములుక లది, బుధాస్వాద్య తాం = పండితులకు 

రుచింప౭దగినడియగుటనుు నప్రతిపద్య తే=పొందదు. తయోక=ఆ, ఉభయోః = 
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అంటియొక యు, (పయోగః = (పయోగము, ఆమోాదభూమనముఆదయం=౭నం 

" తోషాతళయముయొక్క_ + ఉత్ప త్తిన్సి ఆధ ల్తేహి = చేయుచున్న దికదా!నూధ్వీ 

కచ్ఫువ్వీకయోః = తే నెయొక్క యు (దాతయొక్క్యయు, సంగ$ = కూడిక, 

కస్వ= ఎవనికి, మనసః=మనస్సునకు, నస్వ దేత=రు చించదు ! 

ఆతా. పవ్యకావ్య మేయయినను, ఒ కానొకచోనయిన, గద్యములేనిది సతు 

రుషుల కింపిదము కాదు. అక్షే పద్యములేనిగద్య కావ్యము నింవిదయు'కాదు. "లేనె 

తోంగూడిన (దామారసమువలె గద్యపద్యాత్ర క మయినకావ్య మే అందణకును తె ఫా ఫ్రీ 
ఆమోాదకరమగును. ' 

on ; ల అ ర్ ల్: ఉ. పద్యము లెన్ని యున్న, (_శుతిపర్వత పర్వదు గద్యహిానముల్ 5 

గద్యము లశై పద్యములు గల్లమిం గావున గద్య పద్యముల్ 

పృాద్యము లెండొకండుకల దేనియుం జేనియతోడంగూాడనా 

న్వాద్యముగాక దాక విరనం బగునే! యెద శేనికేనియు౯. 

టి. శ్రుతిపర్వత = చెవులపండువగుట్క పర్వదు=వ్యాపింపదు, ఆస్వాద్యము 

'కాక=రుచింపంగూడినదిగాక్క దాక=[చాక్షు ఏనికేనియుక్ =ఎవనికిాని 

(ఇట భిన్న భిన్న వాక్యములందు బింబ్యప్రతిబింబఫ్రాపము ఇెప్పుటచె దృష్టైం 

తము ఆను నర్థా లంకారమును, అళ్బ్బల్లులు జంటజంటగ చెప్పట చె చేకాను 

[పాసముఅను శబ్దాలం కారమునా చెప్పంబడియె.) 

గ ౦భధకారణమను, 
గ థ 

ఈ. విశ్వావలోక స్ప ్రహాయాక దాచిత్ 

వివాన మారువ్యా సమానవేషమ్ | 

కృళాను విశ్వావసు నామభేయం 

గన్హర్వ యుగ ౦గగనే చచార॥ 6 
Pr ఠా - ఆశీ 

అ. కృళానువిశ్వాపసునామ భేయం౦_కృశానువు విశ్వావసువు అను పేరులు 

గల, గంధర్వయుగ్మెం = గంధర్వులజం ట--ఇద్దుగంధర్వులు, విశ్వ-- అవలో 

క+- స్పృవాయా=[పపంచమును .- చూచుటయందలి + కోరికతో,కదాచిత్ =ఒ 



8 విశ ఏగుకాద ర ము 

కానొకప్పుడు, సమాన చేవం=సమమయినవేనయుకల దై న,విమానం= దేవయానము 

న్కుఆఈవ్యా = ఎక్కి) గగ నే-ఆకాశమందు,చచార ఎతీరి గెను. (ఉపజాతివృ త్రము) - 

తౌ. కృళానువిశ్వావసులు అను నిద్ద ఆంగంధ ర్వూలు ఈ సకలచరాచరరూప 

లోకమును జూఇెడుతిలంపుతో ఒకానొకప్పుడు విమానామూఢుతై యాకాశ 

మున6 దిరుగుచుండిరి. 

త్తే, పిశ్వమెల్ల విలోకించు 4 వేడ్క_ వదల 

జదల గంధర్వు లిర్వురు 3 సంచరించు 

చుండి ర వి శేపవేషులై శ యుండి యరద 

మునను విశ్వావను * కృశాను లన నొకస్థు. 

టి. విశ్వము =(ప్రపంచము, పొచలక = పుట్టుచుండ గా, చదల =ఆశకాశ్ల 

మున అవి శేప వేషు లె =భేవములేని వేవమయుకలవారె , అరదమ=రథము. 

త[తే =వారిలో.౪ఆ ఇద్దజు గంధర్వులందు. 

త్లో॥ కృశాను రకృశాసూయః పుకోభాగిపదం గతః | 

విశ్వావసు రభూ దిశ (గుణ గవాణకాతుకీ॥ 7 
ఆ. కృళానుః=కృళాను వను గంధ ర్వుండు,అకృళ + అసూయః = విశేషము 

యిన అనూయకలవా.డె , ఫురోభాగిపదంజముందటేభాగపుచోటిని._.దోమ 

ములనె కని పెట్టువాండు అనుపదమును, గతః= పొందినవా(డు, 'విశ్వావసుః=వి 

శ్వావసు పను గంధర్వుడు, విశ్వ గుణ + (గవాణ+ కౌతుకీ =సకలమైన + గు 

ణ ములను +- గహీంచుటయందు + కుతకూవాలముకలవా6ండు, ఆభూత్ =ఆయెను. 

తౌ. కృశళానుఐనువా(డు దోవములనె కనిపెట్టుకొనువాండు గాను విశ్వావ 

నువనువాండు సకలసద్దుణముల నే (గహిం చువా6ండు-గాను నుండుననుట. 

క. గుణములయొడ దోపారో 

పణముల మున్పడు నసూయశపడుచు. గృశానుం 

డణు వయినక్ విశ్వములో 

. గుణ్గియె విశ్వావను౦డు $ గుణమె (గహించున్. 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకాతాత్స న్యేతిహాససహితము. ౦ 

టి. దోపారోపణములక్ =తప్పులు పెట్టుటలయందే, అణువై నక =అణుమా 

గత మె యయినను. 

అ జ్ 

గ ం౦ంథోపకమణము. 
| ‘| 

సూర్య వర్ణనము. 
దం 

(ఇది పరంజ్యోతి మై పరవా యైన శ్రీమశన్నారాయణమూ ర్తి స్వరూప 

యుననె సర్వదా జ్యోతిర్మయస్వరూపుండును, ధా(తాదిద్వాదశాత్మ స్వరూ 

ఇ్రుండును (తి కాలములందును (తిగుణములతో (తిమూర్చి స్వరూపుండు నై తే 

జిరిల్లుచుం'డెడి (శ్రీనూర్య నారాయణుని. గవి వర్ణించుచున్న వాండు ) 

గ జ్య వ అ ది ౫“. అథ పురత స్పమౌా పతే న్త మరవిన్ష బౌన్టవ మవలోకయ న్న 

వన తాగమసాగర వారదృ శ్వా వి శ్వావసుః॥ 8 
2 

ఆ, అథ=ఆ నెనుక, పురతేః= ఎదురుగ, సమా పతంతేం=పయికివచ్చు చున్న, 

ఆరవింద బాంధవం=సూర్యుని, అపలోకయక =చూచుచుు ఆగమ సాగర శ 

పార + దృశళ్వా= వేద ముల నెడి + సమ్ముదముయొక్క_ +- గట్టును+కని పెట్టిన వాం 

"డైన, విశ్వావసుః =విశ్వావసువు అకుగంధర్వుండు, అపంద త=నమస్కారము చే 

వెనిను, 

చ. తరువాత నిఖాలనిగనూంత పారావారపారంగతుం డగు వి 

శ్వావసనుండు (విహాయసంబునందు నట్టు సంచరించుచు) నెట్ట 

యెదురనభ్యుదయంబై వై నరుదెంచు నరవిందబంధువు నవ 
a. 

లోకించుచుం డా నభివందనంబు కావించె. 

కి. ఇలు విశ్వాపసుండను గంధ ర్వుండు తాను వేవాంతవే ర్త యవుట చే 

వేదాంతవిపాతమయిన యరుణోదయ సూర్యనమస్కారము చేయుచున్న 
వాడు, ' 



10 విశ్వగుణాదర్శము 

సూర్యననుస్కారప కారము. 

వ శ్వానసు;ః___ 

న్లో (బుహచర్య(వతోత్పర్ల గురవే కోకస నతేః। 

ఛాయావిబ్బోకలీలాయ ఛాందస జ్యోతి పేననుః। 9 

అ. కోకసంత తేః=చ్యకవాకప క్షీ సమాహమునకు, బహ్మచర్య + (వత + హీత్స 

ర్ల- గురవే = (బవాచారిధర మనెడి (ప్రక మును + విడిపించు టయందు+ ఆచా 

ర్యుడును; ఛాయా - బి బోక + లీలాయ = ఛా మాదేవి మొక ్క_ “విలాసమందు ౪ 

అ పేషకలవా6డును; ఛాందస 4 జ్యోతిషే = వేదస్వరాపమయిన- తేజన్సుగ ల. 

వాయడునెన సూర్య నారాయణునకు, నమః=జనమసా్క్కార ము, 

తా. పగటశే సంచరించు జక _వ,పకు లాకటితో నొకటి యాడుకొనున 

ట్టు తన తేజస్సులను గనుపజచుచు, తనభార్య యయిన ఇా యాదేవితో విలాస 

పడుచు, వేదస్వరూపములయిన తన తేజస్సులతో (ప్రకౌశించుచుండు (శ్ నూ 

ర్యనారౌాయణుని నమస్కరిం చె. 

పి ళ్వ్వావసువు._- 

ఆ, చక్ర చ్యకమునకుశేస్మ క మంబుగ (బహ 

చర్య మెపుడు నుడుపుశ చతురగురుండు 

చాయపిలసనములశసఖుండు వేదాత్తుండు 

నై నజ్యోతి! నీ కశ చే నమన్సు, 

టి. చృకొచ క్రయనకు=చక వాకి పక్షీసమూవామునకు, | బవాచర్యయు= వేదో 

కాచారముల నాచరించు _బహ్మచారి ధర్మము ఛాయా దేవి= సూర్యుని (ప్రథమ 

భార్య మొన సంజ్ఞా దేవి - ఆపె ఆనూర్య తాపమును తౌళ (జాలక, యాతేనికి మణి 

యొక భార్యగా నియమింపంబడినది. ఈసపెకు (పభాపతి అని మటీయొక "పేగు. 

కృళానుః._ .. 

గ. అరే! సక లభువనసంశోహణకారిణం త పనముపి కిం నమన 

కరీ రకరోమ్ి.! 310 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకాతాత్స క్వేతిహాససహిత ము, 1 

_' అ. అరేజఒరే! సకలా భువన - సంకో వణ కారిణం=సమ సలోకములను+- 

సమ_సజలములనుక + శోషింప(జేయు వాడైన; తపనమవీ=సూర్వునిక్ కిం=. 

ఏల, నమనక ర్మీకరోపి, = నమస్కా-ర్మకియకు కర భూతునిలగాం జేయు 

చున్నాను? 

కృశా నుండు 

వ. ఆహో! సఖా? సకలభువనములనుం డపియింపం జేయుకతననే' 

తపననామ ధేయుండై న యీాకరసాతీనిం గూడ నీవు నీన 
మస్కి9యకు కర భూతునిం గావించుకొనుచున్నా వేమిరా. 

టి.భువనయులు=లోక' ములు, నా =జలములు; తపను6డు =త వీంప (జే యువా(దు, 

కర సాక్నీ=లోకములందలి సకల కీయలకును సాశీ భూతుడుగా నుండువాC 

డు, నమన కియకు కర్శభూతునిగా=నమస్య_-రించుట అను[కియకు కర్శ'కార 

కమా విషయముగా. 

పశ్య!___ 

మం. పాన్గాకా దీనా నహహ! వసుమా నాత పాన్గా న్విధ శె, 

శుప్కూ_ం పృథ్వం రచయతిత రాం, శోమయ తో్వివధీశ్చ | 

కాసారాణాం హరతి విభవం కాంతిశాంతి| పదానాం, 
యా 

షె" స స స కూరసె' వ్వం గుణలవక థా కా!స్వతో భాస్వతో౭ స్వ! 11 

అ, పసుమూక్ = సూర్యుడు, పీనాకా = దరిదులె న, పార్థః = 

బాటసారులనుు ఆతప--అంధాక్ = ఎండచేత + కన్నెఅటుంగనివారినిగ్యా 

విధ ల్తే=చవేయంచున్నాండు. పృథ్వీం=భూమిని, శుపాూ_౦= ఎంజినదొానిలగా, 

రచయతితరాం= బహుగా చేయుచున్నాడు. ఓవ.ధీశ్చ= మాలి కలనుగూడ,కో వు 

యతి=చాడజేయుచున్నా (డు. కాంతి. శాంతి *|పదానాం=ఎండపలని బడ 

లికకు +- శాంతిని ఇచ్చునవియెన, కాసారాకాం=తే టాక ములయొక్క_విభ వం 

=వె భవయున్సు హారతి=అపవారించుచున్నాండు. అవావా=అయ్యయో ! ఫ$వం=. 

ఇట్టు,స్వతః= స్వభావముగ కూరస్య= శార్యగుణముగ లృఅస్య= ఈ,భాస్వతఃజ 



{2 విశ షగుణాదర్శము 

నూర్యునియొక ్కగుణ + లవ- క థా =ఒకగుణములో-- లేశ మెన + చెప్పుట కా 

=ఎట్రిది ! (ముందా(శాంతొప్ళ త్రయ 

తా నూర్యుండు (అాను వనుమాక్ = ధనపంకు౯డైనను) గొడు గనలేని 

చేదలైన చాటసార్లనుగూడం జూడ లేని వారినింగాం జేయుచు, పెరుపచ్చలేక 

జేలనంతయు . నెండిపోవునట్లు గాం జేయుచు, మందుమాయలకై న లేక మూలిక 

లనుగూడ నెండంగొట్టుచు ఎండబడలికలనుగూడ 6 బోంగొట్టువట్టి తటాకముల 

వేడుకలనుం బోంగొట్టుచు, మహో[కూరు6 ౭న యాసూర్యునియం దొకసుగుణ 

మెన( జెప్పుటకే మున్నది చెప్పుము? 

చూడు! 

చ. తెరువరు లెల్లం దల్ల శిల $ డిల్లవడ ని ని జుమిట్లంగన్నులుకా 

స్ధిర గరమెండి జెండువడ $ కం 3 చేడ్న్సడ శోవనోవధుల్ 
సేరసులు వట్టి వెట్రవడం $ జయ్యన నియ్యిను. డెండ మెండునక్ 

ఇ + a అని ర ఖరతరుండయ్యె నయ్యదియెశ, కార్యగుణంబని చెప్పనొప్ప బే? 
టె, "తెరువరులు= బటౌట సారులు, స్టీర=భూమి, సరసులు = తటాక ములు 

రసికులు, ఇను(డు=సూర్య్వు(డు-[పభువ్రు ఖరతరుండు = మిక్కిలి తీక్షణ 

డు--[కూరయుండు, (సరులు, ఇనుండు అనుచో భిన్నార్థములందు శేషాలం 

కారము.) 

విశా(వనుః _ 

గ. కిమరే?! భగవన్న మరవిన్ష'బౌన్టవమపి వినిన్షసి. (శుణు పురో 

ఛాగి౯P 12 

అ, భగవంతేం=వడ్డుణెళ్వర్యసంపన్ను ౬ డైన, ఆరవింద బాంధవం అవీ= 

సూర్య నారాయణునిగాడ, వినిందస్ = నిందించుచు వ్నావు. పురోభఫాగక = 

దుష్టణములకు (గాడ ముందుపడువాఓ౬డా? (శుణు=నిను? 

విశాగవసువు___ 

వ. ఏమొరే? భగవంతుండయిన జగద్భంధువుంగూడ నిందిం 
చుచున్నా(డను? వినురాపురోభాగీ? 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీ కాతాత్స గ్వేతిహోససహిత ము, 18 

టి, భగవంతుడు = వడ్డుణా శ్వర్యములుగ ల వాడు. (వడ్డుణములు= జ్ఞూన* 

శకి; బృ.లైశ్వర్య, "తేజో, విర్యములు. ) పువోఫాగి=దోషములే ముందుపడు. 

వాడు. 

శా, వృష్ట్రం ఘృష్టిఖి రారచయ్య జగత స్తుష్టిం సరీనర్ది గ యః, 

ఖుస్టీందాగ్విశినప్టీ దృష్ట్రషము నృణాం, ధ్వాన్తం 'పినప్షి స్థిరము | 

(పాజ్ఞానా మపవర్గమాగ్గద మముం పద్యాగ్భహతోల్లానీనమ 

కోనస్తాతి? సమ స్తలోకసువ్భాదం దో భూవణం పూవణమ్॥ 

అ. యః =వీనూర్యుంు, మృషఫ్టిఫిః = కిరణ ముల 'చేత్క వ ప్వింజపర్ష మును, ఆర. 

చయ్యజకలుగం జేసి జగతః=లోక మునకు, తుష్టిం=సంతోపమును, సరీసర్డి = 
- (Jn) | 

సృజించుచున్నా౭డో? నృణాం=నునుస్య్యులకు, దృష్టి షు=కను లయందు, ఫుస్పెం 

=దర్శన సమృద్ధిని, విశినప్టి = వి శేషపజదుచున్నా (డో? స్థిరంజనిలక డయైన? 

ధ్యాంతేం= చీ (కటిని పినప్టి = _నశింపంజేయుచున్నా డో? ప్రాజ్ఞాణాం జ్ఞానులకు, 

అపపర్ల మార్లదం= మోన్నమాగ్గము నిచ్చుచున్నాండోే? పదాగ్భవా -1- ఊల్లాసినం, 

ఎలక్యీస్థాన మైన కములములను వికసింపంజేయువాండో |! అముం=అట్రైియ్యా 

సమ సలోకను వాదం = సకలలోకములకును స్నేహితునివంటివాయడై, ద్యో 

భూవషణం= ఆకాళ మునకు అలంకారరూపమైన, పూనణం=సూర్యుని, స్క 

ఎవండు, నస్తాతి= =స్తోతమువేయండు ! 

శా. వర్ష “ కారణములయిన తీనకిరణములతో వర్ష మును వర్షింపుచు, లోకము 

లను సంతో షీ ౦పంజేయువాం డై, కటిక-దీశటిని నెరయంచుచు, లోేకులక నులకు 

చూపుచార్డ్య శ్రమను కలుగంజేయువాంగైై ఇట్లు సకలలోకులనుక సంతో వ, 

పజచుచు, నభ క్త కె వై రాగ్యములుగల ముముతువులకె మోక్ష పదాయకు (డె, 

ఆకాశ మునంతేటిని రత్నమువలె అలంకరింపంజేయుటదయె శాక, తామరలకు€ 

గూడ ని కాసకు6 డై _పకాశళించు చుండు నీనూర్యునిసో తేము చేయనివా 

డవ(యండు ? 

వీ. తనకరనికరము శ తన్తూలముగం జేసి 

తటితప్ప కెప్పుడు6 $ దజిసి మెజిసి 



14 వశ్వగుణాద ర ము 

వర్గ ౦బు గలయంగ 1 వర్షింపం జేసి, లో 
కములకు హర్ష ప+కర్ష మొసంగి 

య ప 
తిరమువు గాఖాంధ 4 తిమిరము నెక్కడ 

_ నక్కడ నడంగంగ $ నెక్కి (తొక్కి, 
జంతుజడాలములకు 4 నెంతయు. గనులవు అ 

దర్శనసానుర్థ ఫి $ దర్ప మొసలి, 

ఆ. క్రమలనిలయములను శ గర ముల్లసిలం జేసి, 

(పాజ్జ తతికి మోతు. + పదవి మొనల, 

జగములకును నేత 3) మగు మి[తెముగు నెవ్వః 

డటిమ్మి తుం బొగడ + నటిం డెవడు? 
లు లు 

టి. తనకర(నికరము=తేనకిరణ “+ సమావామును; తన్వూలముగక్ = ఆవర్ష్మ 

మునకు కారణముగ్కదర్శన శ సామర్థ్య దర్చము= చూచుటయందలి + సమర్థ 

తపలని + గర్వమును కమ లనిలయ ములను = =లకీస్థానములై. న తామరలను_ తాము 

రసస్థైనమ్ములెన తటాకములను, మ్నితుండు =మ్మితము-- న్నేహితుండు, అట్టెమి 

(త్రుక = అట్టి నూర్యుని, (సూర్యకిరణములు వర్ద వర కారణములనియు; యోగులును 

మ క్తులును సూర్యమండలమును ఛేదించుకొనిపోయి, పరమపదవి నొందుదు 

రనియు (ప్రమాణము.) 

వం, యదా నపశ్య ని తమోపఏివురి నమ్ 
—_ ద 

రవిం జనా సత్క_థభయ ని దుర్షినమ్ 
రి అజాత డు 

ధినోతి చామ్మాజతతిం సరోగతామ్ 

ధునోత్యసా 'జేహభ్ళ తాం సరోగతామ్॥ 14 
అ. యదా=ఎప ప్పుడుతే మః -- విమర్థి నం= అంధ కారమును గ పడగొట్టు వా6 

డయిన రవిం=సూర్యునిి, జనాః=జనులు, నపశ్యంతి= చూడరో? తత్ =ఆదిన 

మును దుర్శినం=దుర్షినముఅని;, కథయంతి=చెప్పుచున్నా రు; అసా= అట్టి యీ 

సూర్యుండు, సరోగ తాం= సర స్సులందుండునట్టి, అంభోజతతి = తామరసమూ 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్ప ర్వేతిహాససహిత ము, 15 

వామును, ధినోతి=సంతో షపజచుచున్నా (డు. బేవాభృతొం = మనుష్యులక్కు 

సరోగతొంద=జ రోగసహితత్వమునుగూడ, ధునోతి = పోగొట్టుచున్నా6ండు- 

(వంశ స్ట స్థవృత్తి తము) 

తో. నూర్వు(డు తాను డినపతి అని చెప్పంబడుచుండియు నూర్యరళ్ళి యే 

లేనిగ్నివము దుర్టినము-- చెడుదినము అని యనం యీసేరు కలుగవలె అనితా, 

యరలకు సరోవాస సితి కలిగించుటపలె నే పాణులకు రో గసహిత స్థితి తొలంగిం 

చుటనుక (- అరోన్యమునుగూడల జేయుచున్నా 6డనుట. 

చే. తగసరోగతపద్మసం శ తతికిం గూర్చు 

తగసరోగత| పాణిసం ఫే తతెకిం దిర్పు 

దినము, దుర్లిన మందు గె రె 9 వ్యనినిగనని 

దినము నత(డు త మోావిను ? ర్ల్షనము చేసి, 

టి. సరోగత=సరః-గ- త_సరస్సును జేరియుండుట్క సళారోగశాత_ 

శోగనహితమైయుండుట్క దుర్చి నము=మబ్బుక ప్పీనదినమ్వు (ఆరోగ్యము ఆనూ 

శ్యునివలన నె ఇచ్చయింపవలయునని (పీమాణము. ) 

కస. అశాపా లేషుపా శాయుధయమబలభి న్యారు తే శాది కేషు (పొ 

యోభూయస్పుజ్యాగత్స గపిచనుచిత యాభిసురాభాసురాద్యాః 

య స్తైకాలత్ర ర యేఒప్మి పతిదివస మమికుర్వ తే౭_ర్భ [(పదానం 

పసైెహ్మోత్ర య్యువవిద్యాతె పతిరవినుయోానర ఏలోకోకాపునానా. 

అ. కుచికేయా=మనశ్ళుద్దితో , భాసురాః=(పకాళించువానై న, అమి= ఈం 
భూసురాద్యాః౭= బావాణులుమొద లెనవార్పు పాశాయుధ... -ఈశాదికేషుజ 

వరుణుడు, యముడు ఇందుండు, వాయువు ఈళానుండు, మొదలెన్వ 

ఆశా పాలేషు=దిక్చాలకులు, భూయస్సు= అ నేకులు, (వాయః=బహాు గా, జాగ 

త్ఫుఅపి = జాగరూక్రులై యుండియు, కాల్మతయేజఒవీ= || [(తికాలములందున్ను 

ప సె=ఏనూర్యునికి, (పతిదివసం=దినదినము ఆర స్స భీయదానం = అగ ఘీ స్రీ దాన 

మును కుక్వతే= చేయుచున్నారో, సా- ఏషా= =అట్టియీ, రవిమయుకా= నూ 
శ్యస్వయాపమై, (కయో='వేద| తయమయమయిన, విద్యా ఏవ= విద్యయే, సర్వ 
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లో'శాకా =సకలలోకములనుకొ పునానా=పాపనము చేయంచజరై, తేపతి= 

(పతాపపడుచున్నది. ((సస్ధరావృ త్రము.) | 

తౌ (యహ క్షత వైశ్యులు తాము ఇం[ దాద్యష్ట్రది క్చాలురుండియు, మన్కు 

పరిశుద్ధిగ (ప్రతిదినమును [తిశాలములలో (బహ్మవిద్యాపంతు లై ఏసూర్యుని 

కర్ణ స్ట్రమిచ్చి పూజించుచుందురో ! అట్టి యీనూర్యన్యరూాప మైన (బవ్యావిద్య 

యే సర్వలోకములనుక్ = బవి[తపజుచుచుండును గాక 

శే. లోకవాలురు కడు జాగ శ రూకు లగుచు. 

గలుగం దై ంవర్ష స మెతండు తే $ కాలికార్ల న 

“వీడు నటి (త శ యా ఖా కనే 
మర్ధిం గొాననిడు, నల్ల (తే యా్యాఖ్యవిడ్యు 

మ్మితమయి పమి(త్రే మగు జ శగ తయికిని. 
<= 

టి. లోక పాలురు= స్వ క్షైదిళ క పాలురు - ఇందాదిదిక్వాలురు, _తపరక్ష్య 

ము=| త్రివర్ణ స్థులు, తె కాలిక =| తికాలసంబంధియెన, అర్ధ ్రము=పూజా[దవ్వ్య, 

ప్యము, ఆర్థి కా=కోరికతో, (తయ్యాఖ్యవిద్య= బుగ్యజుస్సామములు అను వేద 

(తందయావద్య, మి([త్రమయి=నూర్యస్వరూపిణియైన విద్య, జగ త్రయికి=తిలో' 

కములకు. 

జనానుదిశ వా 
© 

పృ. కృత తిదశ పోషణం న! ర థాజ్జ సంతోపణమ్ 

పిశా చకులభ్రీషణం పృథుత మక ె టాపేషణమ్। 

విన్న మగదశోవణం విహిత వారిజో న్మేషణమ్ 

. ననుస్కురుత కి పూవణం నను నభస్థలీభూవణమ్! 16. 

అ, కృత--(తిదళశ [పోవణం = మేయంబడిన- దేవతలను + పోపించుటక ల. 

వాండున్యుకృశ 1 రథాంగ శా నంతోవ.ణం=చిక్కిపోయిన -చకవాకములను +
 

సంతోషింపంజేయుట కలవాడును ; వీఖాచ + కుల + ఫీనణం=భూత ముల శాస, 

మూవానునకు + ఛ యంక గు (డున్వుపృభు + తమః- ఫటా చ సేవష
ణం=విస్తార మొ 

న-- అంధకారముయొక్ళ_ + సమూవామును + నశింప( జేయువాండును; విన్నమః 

గద షా వోహణం= వినతులయొక్క_ + వ్యాధులను + కో షింపం జేయు వాడును;
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క, ఏ మామాంసాశులు వా 

. రామాదిరినే నికశ్యళరాభి పాయుల్ 

తాము మహారి ర్దిస్థితి, స్వ 

ర్థాములం చై జె తిన్యమిథ్య 4 తలంపకె తలంతుర్. 

ం జ ఏ మోమార్థిసాశులు (ఏమోమాంసౌాశులు) ఇట శీసాలంకారము, మనా 

మం తలయశె (స్పర్థాముల చెతన్యమిథ్యతలంతురు) ఇది [కమాలంకారము. 

విశ్వావసుః___వి శ్వాననువు, 

శ॥ చేఖే! నిఖిల నిగమార్హ నిర్ధారణ బభ్ధాద లేషు మామాంనశే 

షుమవాసన్నహ్యథాః || 892 

వ. నిగనూర్థముల నిగ్ధారణమందే బద్దాదరులై న యో మోా 

* మాూాంసకరులమోంద సన్నద్దుండవు కాకుము ? 

| శ్ఫృణు___ విను లి 

వ! ఆడాధశ్చే( పమూాణఐ ( పథిత మథభిదాం శేవతాంచ[పయు 

కిమ్, పొర్వాపర్యాధి కారా తదను బహూుువిధం చాతి చేశంత 

ఫోవామ్, ఇ బాధంతం[తం _పసంగంనయనయనశ తై స్పవ్యు 

గాలో చయర్భ్య్యః; ఛిన్నామామాంన కేభ్యోవిదధతి భువిశే 

సాడరం వేదరతూమ్ ౨ 898 

అ. ఆడా=-మొదట, ధశ్మే=(వేదవిహితమైన్స ధర్మ విషయమున, |ప్రథితం 

=పనీద్ద మైన, (పమాణం=[పమాకరణమును అథ=వెనుక్క భిదాొం = ఆధర వి 

మయ భేదమును, శేషతాంద = ఆధర ముల శేష సంబంధమును, (సయు 

_క్రిం=ఆధర ముల! పయోగమును, పారా పర్యాధికారా=ఆధర్థ్మముల పూర్వా 

పర్బక్షమ (అధికార) ఫలములును, బహువిధం అతి దేశంచ= బహువిధ మైన (ప్రకృతి 

కర ర్మ సామ్యము నతి చేశించుటయు ), జోవాం=మం(అౌది కర్ణ నూహీంచుటయున్యు 

చాధం=అతి దేశ పాప్టికి బాధ మును ,శంత్రం=ఆ నేకోపకారక త్వమును,[పసంగంి . 

44 
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=అన్యకర్ష్య పస క్షియును, నయనయనశ తె;= నూ ఆునూ అంల న్యాయశా స్త 

-నేతములతో, సమ్యక్ ఆలోచయద్భ్య్యః= చక్క_ల౫ా నిచారించుచున్న, మీమాం 

సకేభ్యః =మోమాంసకులకంకు ఫిన్నాః=వేటువారు, భువి= ఈభూమిలో, కేవీ 
ఎవరు, వేదరకా ం=తమచవేదసంర క్షణమును సాదరం = ఆదరముతో, విదథతి= 
చేయుచున్నారు ? | 

తా. వేనవిహిత ధర్మములందు (ప్రమాణ, భేద, శేషశా, (పయోగుపా 

ర్య్వాపర్య, అధికార, బహువిధాతిడేశ, ఊవా, బాధ, తరత, (ప్రసంగముల 

నెడి పం డెండింటిని ఆన్యాయకశా స్తం ములే కన్నులుగాంగలిగి చక్కాలగా 

ఆలో-చించుచుండు నీమోమాంసకులకం కు ఇతరు లెవరును ఆజేదములను సం 

రక్షించువారులేరు. క 
న్స్ మొదలధర్మ్మ ౦బుల శ మొనయు పమాణంబు 

నవలధర ముఖేద $ మరసిమదిని 

నవతల నలవాని + యంగంబులనరసి 

వాని(పయోగ మళశవ్వలను నరసి 

యావలవాని పౌశర్వాపర్యమారసి 

యావానియధికార $+ మరసియవల 

నరసియవ్వులవాని $ యతి చేశ మఖలంబు 

వానియూవాంబు తశ ర్వాత నరసి 

తే, సరవిందద్భాధ తం(త్ర |ప్రశసంగములను ° 

నరయు నయనయనంబుల + ననయ మెసక 

మెసంగు మోమాంసకులకంకు 3 నితరుఅవరు? 

వేదరతణదత్సులీ $ విశ గమునను. ం 
Xi పశ్యతావ దృగవత ఇవ చై మిసిమునే శాసనం వైదిక 

2 స్పై ఏర ప్వనతి[కమణీయమ్ | 894 . 

వ. కనుగొనుము? భగవానుని శాసనమువ జానే జై మినిముని 
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శాసనము నై తము సకలవై దికులకు నతి(కమింప( గూడనిది 

యె యున్నయది. 

తథాపి__అోు క దా?ి. 

వృ॥ నై యూయికావా నను? శాబకావా 

(తయీాశీరన్సు (శమశాలినోవా 

వాదాహోవీ బీభంతి జై జె మినీయ 

న్యాయోపరోభే సతి మానము| దామ్॥ 895 

అ. నైయాయికావా=తౌర్కి_కులై నను నను = మంచిది? శాబ్ది కావా= 

" వైయాకరణు-లెనను, (క్రోీయీశళిరస్సు = వేదాంతములందు, [శమళాలినోవా = 

ప్రదపడువాై నమ, వాదావావే = వాదమ నెడియుద్ధమందు, జై మినీయ'న్యా 

యోపరో ధే=చే జె మిన్నిఫో క్త క్షమైన మిమాంసాన్యాయళా శ్వ సంఘమునకు ఆటంకము 

కులుగుచ్చుుడంగా, మానము[డాం= నోరుమూనీకొనుటును బిభ%తి = భరించు 

చున్నారు. + 

తా. తార్కికులుగాని వై యాకరణులుగాని, వేదాంతులుగాని, వాదించు 

నపుడు ఈ జై మినియుని మిమాంసాశా స్తోమునకు ఆటంకము  కలిగినయెడల 
మొనము[ద నవలంబించి యుందురు. 

లే. వాద యాదపతి౯ా దాట * వాంఛ చేసీ 

సాటి మాజీన తార్కి_కుల్ $ శాబ్దికులును 

నతులవై దికుల్ మోమాంస $ న్యాయమునకు 

బాధ గనిశేని మాన పాశ+థఫోధి డిగ 3? 

ఇ. జై మినిముని= ఇతండు వ్యాసమవార్షి శిష్యుండును, సామవేదపాఠియును 

మిమాంసాన్యాయకా స్త్రిక రయ న న యతండు. 

గ॥ "'యచ్చ్భమిామాంస శేషము దోపోరద్దాటనం త(తతావదవథేపి॥ 

వ. మోమాంసకులమోఃడది నీ దోపోదాటనముమో౭ద నవథాన 
ముతో నిడి వినునది ? a 
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వృ॥ భగవ దనభ్యుపగమనం దై దై వతచైతన్య నిహ్నవశె పామ్ 

కర రృ శద్ధావాకతత్ (పాథాన్య (పదర్శనామైవ 1 897 

అ. సషుం వంక భగవత్ -అనభ్యుపగమనం = భగవానుని - అంగీకరిం దక " 

పోవుటయును, వైపతేవై తన్య - నివ్నావళ్చ= దేవతల చేతన ధర్మము- అబద్ధమ 

నుటుయును, కర్మ శ్ర ద్ధావర్ణక-త త్పాాధాన్య (ప్రదర్శనాయైప=కర్శ యందు(శద్ధ 

ను వృద్ధిపజచునట్టి-ఆకర్మయొక్క_. (పధానతను చూపుటకొఅకే. _ | 

తా. ఈ మామాంసకులు భగవంతుని ఆంగీకరించక పోవుటయును, దేవత 

లకు దేహే ౦ దెయాదు లబద్ద నమనుటయును తము కర్మల శద్ధయే తమకు (ప్రధా 

నమని తెలుపుటకై యని యనుకొనవలసినదిగా నున్నది. 

క, భగవ దనంగీకారము 

తగుదై వత చేత సత్వ ఫ్! తథ్యని కారం 

బొగిలర్మ కే దావ 

రరమాతత్క_ర్య పటిమ శ దర్శనమునశే. 

గ్య] పృశరాలోచ్య స సబహుుమూానమ్ ॥ 

వ. నముజల నాలోచించి బహు కాన పురస్పరంబుగ, 

వృ! ఆగమరూపవిచారి ణ్యధికరణ సహ్న్మన శికీత విపశ్నే 
స్వామిని జై మినియోగిన్యపిరజ్యతి పృాదయమస్త్మ వీయమిదమ్॥ 

అ. ఆగమమాపవిచారిణి= వేదముయొక్క_ స్వరూపమును - వేదముల చేత 

స్వస్వరూపమును ఏిచారించు నతండును, అధిక రణనవా స శిక్ష తవిప కే = న్యా 

యములయొక్క_ - అధికయుద్దములయొక్క_  సవ్మాసముచేత. శిక్షింపంబడిన 
పూర్వపక్షములు - శ(తువులు కలుగునతండునైన్క జై మినియోగిని= బై మినిముని 

యనెడ్కు స్వామిన్యపి= స్వామియందున్వు అస స దీయం = మనదియగు, “ఇదం= 
ఈ, వృావయం= మనస్సు రజ్యతి =రంజింపం 1 బడుచున్నాది. 

తా. వేదముల చెత తనస్వమూప విచారముకలిగి యుద్ధముల చేత శత్రువు 
అను శితీంచు భ గవంతునియందువ లె, వేదముల స్వరూప విచారముక లిగ్కీ 

a) 

am 
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న్యాయముల చేతే ఇాస్తైంతర పూర్వపక్ష ములను దిదైడు న్మీజెమినిమునియందు 

1 నామనస్సు రంజింప బడుచున్నది. 

శే, ఆగమ స్వరూప విచారి + యగుట కతన 

నధికరణశళితత విపతుం శ డగుట కతిన 
స్వామియందున చందాన $ జై మినిముని 

యందు రరీజించు నీ నాదు శ జెండ మెపుడు. 

కించ. __నుణియు, 

వృ॥ శబరకుమారిల గురవూ మండన భవ దేవ పార్ధ సార థ యః 

"_ అన్వేని విశ్వమా న్యా జయంతిసంకాయమాణ తంగ తా స్తే! 

అ. సర్య్యతాయమాణకం తా)$= కాపాడంబడుచుండు మామాంసాకా స్త 

ము కలవారెన, తే=-ఆ శబరకుమారిలగురవః= తబరుండు కుమారిలుండ్పుగురు 
"డు; మండనభ ఐదేనిపార్గ సారథయః = మండనుంయ, భవదేవుండు, పార్థసారథి; 

ఈ న్వేపి= ఇతరులును, విశ్వమాన్య్యాః = [పపంచములో సన్థానింపంద గినవారె, 

జయంతి = సరో శ్వీత్కృష్టులుగను న్నారు. 

తా. శబర కుమారిల (ప్రభాకర్ మండన భవదేపి పార్థసార నూలును, మజే 

యితరులును ఈ మోమాంసాశా స్వ ఘును గాపాడుకొనువారు. 

త్త పరయగుశబరుండ౯ మొోమాం౦స + భాప్యక ర్త 

య్రబ్బులనె కు మారిలు(డను శ భట్ర్టఘను:డు 

ముజి (పభాకరు( డనునట్టి $$ మహిత గుపండు 

నాద్యులగుతిర్మతసం్య తాత $ లతిశయి"| తు, 

ఇ. శబరుండు =మోమాంసానూ(తీఫ"వ్యుక ర్ల. 

కుమారిలు:డు= భట్టుండు---తేంతేవా ర్హికమిమాంసాక ర్త. 

గురువు=[పభాకరగు రువ జ్ మినినూ తమిమాంసావ్యాఖ్యాత . 

చుండనుండు = శంకరగుర్ను పతివాదిచనెహ్మ్కు_ర్శ ్రీసిద్ధిక ర్ల, వాలర్షికమా 

నూంసాకారుడు. 

పార్థసారథి=ళా స్త్రవీపకా మిమాంసాకారుండు. 
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వ యాకరణవర నము, 
యా ర 

42. _వెయాకరణులు= వ్యాకరణవే తలు, వ్యాకరణము పకృతి ప్రాతిపదిక క్ట 

(ప్రత్యయానుబంధ ఫురువ, విభ_క్రీ వదనాదులతోను, పరన్మెపద్యాత నే పది 
కర్త కర్హాదులతోను వ్య స్తపవ సమాసపద వాక్యములయందు ఆపభ )౦శము 
లు లేక సంస్క_-రణయు చేసెడిశా స్త్రము. 

కృ ఇానుః.____కృ ఛానువు. 

గ॥ అ స్తితి విమాన మన్వతోగమయక౯ా పార్శ ;తో దృష్ట్వాసో 

పహోసమ్ ॥ 000 

వ. అవుంగాకయని విమాన మనలీక్షింబజపి పార్గ్వమనలోకించి 

యపహానము కావించి. 

నృ॥టిడ్దాణఖ్ ద్వయస, చ కనా, జని జనో నిక్ తన్ రుని సిస్ ధన్ థమిప్, 

వస్ నమస్తా, నచిచ షునాష్టు, రతన్ ,కశో ఛి ౭_ట్యచో౭_ న్వాదిటి, 

లోపో వ్యార్యలి, వృద్ధి శేచి ;'యచిభం, దాధాఫ్వు దా.మ్నూడ్హలా, 

విశ్వే తేదివసాన్న యంతికతిచి చృబ్ఞా౯ పఠంతకటూక! 

అ. టిక్టాణఖ్ ద్వయసబ్ దధ మాతచ్ తయవ్ఠక్ రబ్ కళకి 

ఆపఃజీహ్ =టిత్ కురు చరీ=కురు దేశ చరీ, ఢ--సౌపశ్లేయూ= సుపర్దాపత్య శ్రీ), 

అణ=నఐం దీ = ఇం దాపత్య న్లీ), అజ్ _ జొత్సీ = ఉత్సాపకత్య క్షీ), 

ద్యయసక్ - ఊరుద్వయకీ, దధజ్ - ఊోరుదఘ్నీ =ఊోరువజకు జలముకలది, 

మా[తేచ్ - ఊరుమా త్రీ=తీయప్' - పంచతయీ = పంచకం, రక్ _ ఆకీ కీ= 

పాచికలాడు నం, ర్ _ లావణికీ=ఉప్పము నీ), కము -తాద్భకీ=అట్టి న్నీ, 

క్యరవ్ - ఇత్వరీ=పోవు న్రీ). 

చుటూ = =(ప్రత్యయాది చవర్షటపర్హ ములు ఇత్సంజ్ఞ కములు రామా - జస్పగిశ్య 

యాదెజకారముతో అస్ప్రత్యయమా(తమే. 

" జనీజసోశ్చ= ఏజ్. చె జసీజసుల అచ్చుపరమైనపుడు పూర్వరూప మే కా దేశ 

మగును - వాశేః అనుచో అకారలోపము 

ఖా 
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వాతన్ ర్వుసివ్థస్ థమివ్ పన్ మున్త ఆ తాంరు ధాస్ ఆథాధ్వమిడ్వహి 

మహిక్ - కరోతికురు తే అనునిట్టివి పర స్కైపద్యాత్మే చే పదిధాతువులలో వచ్చు 

ప్రత్యయ ములు. 

అనచిచ=అచ్చుకు పరమైన వాకారముతేక్కొ_. తేక్కి_నవాల్లులకు అచ్చు 

పరము కానపుడు, ద్విత్వోము విక 'ల్పము--సుథ్ +5 -య్+ ఉపాస్యః - ఘుద్ద్యు 

పొస్యః, ణి 

ష్టునాష్టుః=సపర్ తవర్జ ములకు షపర్ష టవర్ల యులు పర మెనపుడు నవర్లటజర్ల 

ములే ఆజేకములురామన్సస్టం= రామష్టస్థః , తత్ టీకా = తట్టీకా. 

అతఇబ్ = అదంత పాతిపదిక మునకు అప త్యార్ణమందు ఇజ్ ప్రత్యయ 

మాడేశము - వశరథాపత్యంపుమాక = = దాశరథఖః. 

శక(్ళోటి=వర్ల పథమ ద్వితీయతృతీయ చతుర్భాక్షరములకు పరమైనశవర్ల ము 

నకు అచ్చుగాని యవరలుగాని పరమైనపుడు ఛవర్డ మాదేశము _ వాక్ భాంతి: ఎ 

శా 

వాక్ళాంతి?. 

| అచోం త్యాదిటి= అచ్చులలో అం త్యాచ్చు ఆదెగాలోలది టిసంజ్ఞక్రము. 

మనస్ ఈషపా=మనీషా అనుచో అస్ టిసంజ్ఞ కము గనుక పరరూప మేకా 

దేశము మొదలై నవి. 

లోపో ర్వ్యేర్పతి = వకార యకారములకు య కారము తక్క తక్కిన 

వాల్లు ఆదినిగల (ప్రత్యయము పరమైనపుడు లోపము - జానకీజూని అనుచో 

జాయ్ యుకారమునకు నిజ్ పరమైనపుడు యకారలోపము మొదలై నవి. 

వృద్ధిశేచి=అ ఆ లకు ఏ ఓ ఐ జె లు పరమైనపుడు వృద్ధి ఏకా దేశము- శుద్ధ 

ఏ కాదశి=శు దై కాదశి. 

యచిభం = అజ్య కారము లాది-గాగల (ప్రత్యయము స్వాదియై కబంతేము 

లైన (పత్యయములలో నొకటియై అసర్వనామస్థానమై యున్న యెడల 

ఆ అజ్యకారాది (ప్రత్యేయ మునకు ముందటిది భ సంజ్ఞ్ఞక ము, 

_చాధాఘ్వుదాప్ =దాప్ దైెప్ తక్శ_తక్క్మిన దారూపధారూప ధాతువులు 

ఘుసంజ కములు. ఘుసంజ్ఞ్ఞ 
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నాజి లౌజనఆఅచ్ వాలౌ _ ఆ అను ఉాపసర్షకును అచ్చులకును వాల్తులకును 

సాషర ర్ల్వములేదు. 

ఇతి=ఇట్లని, ఏతే = ఈవై యాకరణులు, కటూకొ = కగినయులె. న, కతి 
చిత్ =కొన్ని, శచ్చాక =శబ్దములను, పఠంతః =పఠించుచు, దివసాక్ = దినము 

లను నయంతి =కడపుచున్నా రు. 

తే, వాణిన్నిపో కృములను టిశడ్డాణజాది . 
సూ తముల, జెప్పు చెప్పుడు $ శో తపుట బీ ల" 

వాటకముగాంగ నుదట + పటుకుఠార 

మటు కభోరరవంబు మె ఫే నార టిం(తు. 

వృ! రరో2ఒ౦త;, వో టి, శెపోోధ్యనఖి, స సనజుహోరు, ర రామా 

2. నసానమ్ | వచే tt) వ్యర్థ వాచ స్పదసియదిస తాం శాబ్లి కా 

శ్పెద్బు చాన్సు ౪ః | కింతె త శేవాపశాద్దం నటవిటగణికానృత్య 

హస్త పచాలై 8 | తోధీతోధీకధీతి త్ర తకిట తకిటధిక్ తవా 
ధిక్ తత్తే కారె. sl! 

అ. ఇతి = పెన్మూతములు ఇటని సతాం = సక్చురుషులయొక్క, 
సదసి" = నభలో వ్యర్థ వాచోయది = వ్యర్థవాక్కు. ' కలవాలై నయెడల, 

శాబ్లి కాః= ఈవై యాక రకములు బు ధాః=జ్ఞైనులు, స్యు శ్చేత్ = =ఐరేసి, నటవిటగణి 

"కాన్ఫతే గ్రా స (పవారై = ఆట కాం్యదయొక్యాయు విటకాం[డయొక్కయు 

భోగమువాం్యడయొక్కయు ఆటపాటలయంవలి చేయిచాస్రుటల తో? తోధి 

తోది తధీతి త్త కిటతకిటధిక తావాధిక్ త శ్లేకారైః=అను నీత కారధ్వను 

లేత, కెశేవ = = వారిచేత నే, అపరాద్ధం = అపరాధము చేయంబడివది, 

కిం= ఏమి oa 

తా. ఆటగాండుగాని, విట కాం[డుగాని బోగమువాండ్రుగాని చేతులుతట్టి 

తాళాలువేసినట్లు ఈ వైయాకరణులు రునోంతః మొదలైన న్మూతయులు సభ 

లో పఠించుచుందురుగానిి లేక జ్ఞనవంతు లె నయెడల అపరాధ మేమియులేదు. 

ఆ. అటుల. జటుల శే బకీపటల ముద్ధ జించు 



నంత, ఇొబికులును $ నధికు లేని 

తకిట తకిట ధిక్త 4 తాహిధి కృత్ధితా 

మృనెడునటులు విటులు ఫ$ నధికువేక ? 

_ కించ.___మజియు. 

వ్బ॥ సూతె వ్. ఃసాణేనికీ రె త రృవుత రై ర్ని ప్వ్పాద్య శబ వజమ్ 

వై కుంళ స్తవ నుజ్ నార చయితుం నంధ్య(శ్ర మా ళ్ళాష్పకాః 

పకా (న్న _ంమహళతా(శ మేణపివిధా పూపా(గ్యసూసాన్నితమ్: 

వుందీ షననురుంధ శే మితబలా నాఘాతు నుష్యక్షువూన్ | 

క్ష అ. పాణినికీ ర్తి తెః = పాణి నిముని చేత క్రీ ర్రింపంబడినవియె, బహుతే రై = 

అనేక విధములైన, సూతే) 8=న్యూత ముల చేత, శశ్చావలిం =శబ్ద సమావామును, 

నిప్వాద్య = కలిగించి, వరిధ్య(శమాః = వ్యర్థశమృలెన కాబ్టికాః= వై యాక 
రొణులు, వై కంఠ_స్టపం = (శ్రీవిష్ణుస్తోోతమునుఃు రచయితుం = చేయుటకు, అక్ష 

మోః = అసమర్థులె, మవాతా = అత్యంతేమైన, (శ మేణ = శమతో, వివిధ-. 

అపూప _ | (గ్యృసూాప - అన్వితం = అ నేక విధములెన - అప్పములతోను - 

మేలైన పప్పుతోసు - కూడుకోన్న, అన్నం =అన్న మును, పకా(= =సండ్రి మిత. 

బలాక్ = కొద్దిబలము కలవారె, ఆ(ఘాకునువి = వాసన చూచుటకై నను, 

అక్షమాక్ =శ క్షిలేనివారె ను మందాస్నిక = ఆంకలి లేనివారిని, అనురుంధ లే = 

అనుసరించున్న వారు, ' 

తౌ. ఈ వైయాకరణులు ఆ పాణినీయ సూత ములలో వ్యర్థ్మశమపడియై 

నను; విష్ణు వినుతిని విరచింపలేనివారై పప్పుతోను అప్పములతోను అన్నము. 
- వండి అతిబలహీనులై అవియే లేనివారిని అనుసరించువారివ లె నున్న వారు. 

చ. సొరిదిని బాణీనీయముల $4 సూ[ తములంబదము[లచించి యు 

సరసిజన్నే తుసం స్తవము సల్ప$ీసమిర్థులు కాని శొబ్టికుల్ 
క రమువృథా(శ ముల్మ శీసుగంశేధర సాంధ నుపూపసూపముల్మ్ 

విరివి బచించి జీర్ణ తయె శ విడినవారికి బెట్టువాశెకా ? 
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టి. నుగంధరసాంధము = సువాసనగల పొంగలి మొవలెన అన్నమును. 

విశాషగవనుః_విశాషవసువు. 

గ॥ మహ్యాభరణోషు వె యాశర గొషు భో వాకా మాస కలయతు 

దోవకశ కలమ్ | 904 

వ. ఈధరణీ తలాభరణులైన వె మూకరణులవై వీవు శకలమే 

ని దోవ. మావోపింపకుము? క , 
యతః... వఏలంకుని. 

వృ॥ కృతిదురికే నిరాకరణం వ్యాకరణం చతురఫ్ రధి మానః 

బుధజనగణనావస రే కనిష్టకామేవచై మ రంజయతి 1 905 

అ. ఏవఃవ = ఈ వై యాకరణుండును, చతురథిః = సమర్థమైన బుద్ధిక లవ 

జై, కృతదుకిత నిరాకరణం = చేయబడిన దోవసివారణము కలిగిన చాక 

రణం = వ్యాక రణ మున్ను అఫ్ మానః=చదువువాలడై, బుధజనగ ణశాపస రే=జ్ఞా 

నులను లెక్క_ చేయునప్పుడు కనిప్టి కా మేఐ=కడపటి (వేలి నే రంజయతి =రరజ 

లంజేయుచున్నాండు. 

తా. ఈ వైయాకరణుండు వ్యాకరణము వేదాంగమగుట చేత దీని నధ్య 

యనము వేసి దోవరహితుండే బుధజనుల గణనములో కడపటి (చేలినే మొద 

టి (వేలూగాం జేశికొని దాని రంజిల్ల (జేయుచున్న వాడు. 

వ దురితని రాక్కతి వ్యాకృతి 

కరమధ్యయనంబుచేసి ఫ్ కడుంజతురుండై. 

యరయలో బుభగణనంబున 

నిరతము రంజించుచుం ౫ శీనిపి.క నుండున్. 

టి. ఏదిమైన లెక్క పెట్టునప్పుడు చేతి యైదు( వేళ్లలో చిన్న మైన కడపటి 

(వేలి నే మొదటి లెక్కకు మొవలుపెట్టుకొనుట యందతికి వాడుక గనుక 

కనిక్టి కాంగుళ మే (పథమాంగుళ్లమయ్యి. 

వృ! పాతంజ లే విష్ణుపదాపగాయాః 



పాతం జలే వాపీచయీ2.వగాహమ్ 

* 'ఆచకుతే శుద్ధిద మా[పసూ తే 

రాచత తే రోకి మథోకు జేచ ॥ 906 

అ, యే=ఎవరు వై యాకరణులో వారు, పాతంజలే = పతంజలి భావ్య 

మలదు, విష్ణుపదాస్టుగాయాః = విష్ణుపదియైన గంగయొక్క_, జలేచ =జలనుం 

దును, ఇస్టంఐ ఇట్లు, అథోక్ష జేవిచ = విష్ణువునందును, పాతం= =(ప్రవేశమును, 

అవశానాకీ=సాానమును, రక్తిం= మనోనురాగ నును అ(ప్రసూలేః = జన్మము 

మొదలుకొని, ఆక్ష తేశ్చ=మరణముపజకును, కుద్ధిదం= పరికుద్ది పదముగా, 6 ఆచ 

క్షలే=చెప్పుచున్నారు. ఇందు కమాలంకారరు. 

తా. పకేంజలి భా వ్యపఠనమును, గంగాస్నానమును, విష్ణుభ_క్రియును 

ఈ తిను పుట్టినది మొనలు మరణముసలుకో పరిశుద్ధి ప్రదము అనిచెప్పుచుందురు, 

శే ఆపతేంజలి న్ భాగవ్యంబునందు 

విమ్ణుపది నది యందు నశేవ్విష్టునందు. 

గరణి నవగాహ మతి శుద్ద కర మటంచు 

నెంతు రాజన మా నుర శణాంతే మవని, 

ఇ. పతంజలి=ఇతండు శబ్ద భాహ్యక ర్హయు, యోగశా స్త్ర (ప్రవర్తకుడు 

ను ఆదిశేషుని యంశావతారము నైన యలతే(డు. 

అపగావాము = మనః (పవేశమును, జల్మప వేళమును, జ్ఞాన ప్రవేశ యును 

అర్థములు. 

అవీిచ___.మజెయు. 

వృ॥ నృణామనభ్య స్త ఫణాభృదిక 

గిరాం దురావా బుధ రాజ గోష్టి, 

అబుదచాష[శుతి పద్ధతీనాం | న 

యుద్ధకు మేవూ*ద్యత యోధ సార్ధా | ౦07 
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అ. అనభ్య స ఆ ఫణాభృదీశ-౧రాం= అభ్యసింపంబడని- కే షాంశ మైన పతం 

జలియొక్కొ-. - భాన్యువాక్కు_లుగల, నృకకాం=బు ధజనులయొక్క_, బుధ రాజగ్గో 

క్త _పండితకేష్టులసభ, అబుద్ధచాప (శుతిపద్ధతీనాం = 'తెలియయుడని ధనుశక్వే 

ద ముయొక్క మార్లము గలవారికి, ఉద్యతయోధ సారా = పెకిలేంగిన యుద్ధ 

వీరుల సమూనాముగల, యుద్ధక్ష మేవ = యుద్ధభూమివల్కె దురాపా = చేర 

గూాడనిడె, © . 

తొ. ధనుర్వేదయు తెలియనివారికి యుద్ధవీరులుగల యుద్ధభూమిఐశె 

పతంజలి భాహ్యము చదువనివారికి పండిత గోస్థి (వ నేశింపందగినదియే కాదు. 

క, అనథ్త వ్యాక రణున క్ష 

కు నధికకష్టఎబు బుధుబ 1 నోవ్టీంజొ అంగా 

ననధిగత ధను చ్వేదుల , 

కును యోధ నిరుద్ధయుద్ధ 4 రుంభినిటో తెన్. ఎ. 

తభాహి___అశ్తేక దా? 

వ్భ॥ అస్వీకృత వ్యాక రశజొవభధానా 

మపాటవం వాచి సుగాఢమా స్తై 

కస్నింక్సిదు "క్రతు పడే కథంచిత్ . 

సై స్వరం వపుః స్విద్వతి చేపతేచ ॥ ‘908 

అ. అన్వీకృత వ్యాకరణొషధానాం - అంగీకరింపంబడని వ్యాకరోణమ నెడి 

కజెవధము కలవారికి వాచి=వాక్కు_న, సుగాఢం = అత్యధిక మైన), అపాటవం= 

అశ క్రి, ఆస్తే ఉన్నది; కసీ చిత్ = ఒకానొక, పదేతు = పదమెలేనో, 

ఉ కేసతి=పలుకబండుచుండలా, కథంచిత్ =ఎెట్లగైన,వప్తుః=శరీరయ్స శా రం 

న్వేచ్చగా, స్విద్యతి= చమర్పుచున్నది, వేప లేచ=వణుకుచునున్నది. 

తా. జెవధము తీసికోనివానికిపలె వ్యాకరణము చదుపనివానికి నోటి 

మాటకు శ క్తి లేక, ఒకమాశునం బలికినచో ఒడలువడంశి చెమటపట్టు చుండును. 

క. వ్యాక రజొప.ధ మెపుడే౯ా 
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స్వీకరణము సేయనతని శ స్థిరత రవాక్కు_౯ 

దేశి త్తిపటిమదక్శు_౯ 

'వాకొనంబలొ_క్క_టి, మెయి శ నణశుం జెమర్చున్. 
కృశానుః._కృశాను(డు, 

| సాతేపమ్__అఆటేవించి. 

గ కథంసఖే ! కతకోటిపాణి, నిగదితాదపిపాణిని గదిత మేవ వ్యా 
కరణమా{దియ శే ? 909 

వ. సఖా ! శతకోటిపాణి నిగదితమైన యా వ్యాకరణముకం కుం 

“ చాతిని గదితమైన వ్యాకరణమె యాదరింపంబడు మెట్లు? 

టి, శతకోటిపాణి నిగదితము = వజాయుధ పొాణియైన యిందునిచేం జెప్ప 

బడినది. అదియె ఐంద్ర వ్యాక రణము. 

- విశ్వావనుః__-విశ్వావనువు. 

_ గః సాణినీయ మేవహీ వ్యాకరణం _పాయుణానాపాధిక్యపవిశద 

(పతీతికారణమితి తత 9 వాదరః పండితానామ్ ॥ 910 

ఇ 

వ. పాణినీయ వ్యాక రణమే పరక్రీయ వ్యాక రణా వేత. కేక (పాయ 

న (పవిశదమె నిరోవమైన శబ్ద తత్వ (పతీతియం దసాభార 

ఆ కారణమని యఖలపండితులకు నందే యాదరణము. 

తథాపి అశుక దా? . 
| ళా 

వృ॥ సూతం పాణినిబడ్దం కంశేకలయకా సముద్వవాతి సుద్భశ మ్ 

వరా ౦ దరాకాబుదా(ం ఏిసివదుః ధః పయుం కేఒసా॥ క్షాదీనాం ధర్యాళ బుద్ధ్వా విధివద్భుధః (పయుం_క్షఒ 
ఆ. పూణినిబదం=వా సముచేత కటంబడినటి _ పాణిని మునిచేత కటల 

థి ఎవి (ప) ౬ (a) 

నట్టి) సూ[తం=మంగళే సూత్రమును - వ్యాకరణ సూ తేమున్వు కం లే=క( 

మందు - వాక్కునందు, కలయక = చేర్చుచు, సుద్భశం = చన్వీషీని-నుజ్ఞాని: 

న్కు సముద్యవాతి = నివావాముచేసికొనుదుశ్నాండు - చక్కగ భరించ 
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న్నాండు. ఆనౌ= ఈ, బుధః = పండితుడు, ఐర్జాదీ'నాం = వర్ణా శ్రమాదుల 

యు - అక్షర పదాదులయు, ధర్హాక = అధ్యయన్తాదులను - ద్రాస్వదీర్ణ వుం 
లింగాదులనుక్, బుద్ధ్వా = తెలిసికొని, విధివత్ = శతా స్ట్మోహకారమి 

(పయుం కే = (పయోగించుదున్నవాండు. 

తా. ఈవ్యాకరణపండితుండు తన చేతులార న్లీ)కి మంగళసూూతము కట్టి 
వివావాము చేసికొని పర్షాశమధర్శములు నడుచుకోొనునట్టుగా నే, ఆ పాణినీ 
యవ్యాక రణనూ.తేములు పఠించి మం చెజ్జూనము సంపాదించుకొని " అక్షరపద 

లింగాదులను బెలినికొని చానిని (పయోగించుకొనుచుండును, 

ఉ. పాణిని బద్ధసూత్ర మనుశే బంధిత. గంఠము సేర్చి కూర్చి తా 
జాణయవందనంత సుద్భశశ ౯వహీయించుచు వర ర ముఖ్యమా 

వాని (పశ స్త స్తధర్శముల $ీ వార కెటింగి యథావిధి) (బయో 
గాన సవర్జుండౌచునెనశగండె? బుధుండు జగానంగానంగాన్న్ . 

నె దిక్వర నము. . . 

గ ద్వ 

ఇ. వై దికలు= వేడాధ్యయ నా ధ్యాపన తద్విహి తాచార ధర్హ్మ్యప్రవ ర్తకులు. . 

వేదములు =బుగ్యజు స్సామాధర్వణ ములు, తదంగములు=ళికు వ్యాకర ణఛందో 

నిరు కి జ్యోతి పకల్పములు. 

కృ శానుః:___కృళానువు. 

గ (అస్తు ఇతి ఏమాన మన్యతి శో లయక౯ా పురోవలోక క్ష) సఖే! 

పశ్య? ఛాంద నాక్ ధన చాప లేన వి క్రీయమాణామ్నా యాన్ | 

వ. (అవ్రుగాకని విమానం బన్వ[తకుం బజచుచుం బురోభాగం 

బవలోకించిి నఖా ! కనుము? ధనవాపలమువేత నే (శుతుల 

భ్ ఎ్రతులకె మిక్రయించు నీ "కేవలచ్భాందనులను. 

నేల! ఆఃకష్ట వు పహృష్టాన్న్ స్టా అవి మ _త్తచాపలావిష్టాః।! 

అభ్యాపయంతి వే దా నా దాయచిరాయ మాసిమాసి: భృతిమ్ |] 
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అఆ. వి త్తచాప లావిష్టాః= =ధనచాపల్యమున (పవేశించినవాశై , అృపవ్యాష్టైః 

.సరతోషించనివారనచు, శిహ్టై అపి = పెద్దలైనను ఛాందసాః = ఈ వై దిక్షు 
లు, మానీమానీ=| పతిమాసమును, భాతిం = సంబళమును, ఆదాయ = ర్రీసికాని, 

వేదా = వేదములను చిరాయ = బహు కాలమునుండి, అధ్యాపయంతి = అధ్య 

యనము చేయించుచున్నారు. ఆః కష్ట్రంజ = అయో్య్యో ? కష్టము? 

* తా, ఈ వె దిశలు తౌము పెద్దలయ్యును, ధన సంపాదనమందు చాపల్య ము 

తో (బతీమాసము సంబళము తీసిక్రొనుచు వారివారికి అధ్యయనము చేయిం 

చుచున్నారు. 

_లే. అకట? శిష్టులు నపహృగీష్టాతులగుచు 
ప్ _త్తచాపలావిష్ష్టులు ఫ$ వేదములను 

. శిష్య లధ్యయనము చేయం $ జేయుచుం[ దు 

మాసమాసను భృతింగాంచు $ మానసాన. 

. . _ విశ్వావనుః__విశ్వాననువు. 

నయస్వ ! మై మెవంవాదిః___ చెలికాండ ? పలుకాడకుము? 

వృ! నాధ్యాపయిష్యుక నిగ మాక్ (శ మేణో 

పాధ్యాయలోకా యది శిష్యవ ర్షాన్ 

| ని శ్వేదవాదం కిల నిర్వితాన 

ముర్వీతలం హంత ? తడాభపివ్యత్ ॥ 914 

అ. ఉపాధ్యాయలోశకాః = ఉపాధ్యాయ జనుల్కు శిహ్యవన్షాక్ =శిన్యన 

మూవాములను, నిగమాక = వేదములను, (శ మేణ=కష్టముతో, నాధ్యాపయి 

వ్యక్ యది= అధ్యయనము -చేయించక పోయిేని తదా= అప్పుడు, ఊర్వీతలం= 

భూ పటిశము, నిర్చేదవాదం= వేదవాద మే లేనిడిగాను, నిర్వి తౌనం= యజ్ఞ య 

ను లేనిడిగానుు, అభ విష్యత్ కిల = అగునుగదా? వాంత =అయో్యో? 

తా. ఈ భూమండలములో ఉపాధ్యాయులు శిష్యులకు వేదాధ్యయనము 

చేయించనియెడల, ఎక్కడలాని వేద మేలేక బేపపూజయీ లేక పోవును. 
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"తే. అలసీ శిష్యుల కాగ మా శధ్యాపకులుగ 

నొగి నుపాధ్యాయు లే లేక శేయుండిచేలి 6 

నుర్వి ని ర్వేదవాదము శ నిర్నితాన 

మగును నపు డెట్లు కడ చేజటశేనగును నకటగ? 

కృళానుః- _కృశానుండు. .* 

గ్ ఏకుద్ధవిందం భావీతం యజ్వేదాపాయేసతి నయజ్ఞాభుదయ 

స్పా నైదితి | 915 

వ, అఆవమ్నూయముల కపాయము కలిగినను, యజ్ఞముల క భు 

దయము కలుగదనునది విశద వచనముగ నున్నయది. 

విశ్వావసుః ___విశ్వావనువు. 

గ॥ అవగచ్చ తావ చేత దవిరుద్ధ మేన 1 

వ. ఇది యవికుద్దన చనమేయన? యనుకొనుము? 

శో నామ్నా యజ్ఞ మఖెయస్మి క్ యజమానత యాస్థికే 

రత్సనూగనుతస్ఫో=_వి నోన్నూ యజ్ఞ" భవేన్న క్ 1 916 

అ. యని ౯=పఏ, మఖే =యజి మునందు, దామ క=ఆమ్నాయ జా (ఢు- 

చేదచే త్రశానివాండు, యజమానే మా యజ ముజేయుహాడగుటతో, పతః= 

ఉ౦ండువాండగునా ? తత్సమాగమతఃజ ఆయజమానునిరాక టేత, సోజవీయజ్ఞనం 

అయజ్ఞముకూడ, చనామ్నాయజ్ఞ్జ $= ఆమ్నాయజ్రాండులేనిదే - పేరుమా[తము 

వెత స యజ్ఞ్వెన్సు నభ వేత్కిమ్= కాదుకదా ? 

తా. చేదే త్తకాని యాజ్ఞ కండులేని యజ్ఞ ము యజ్ఞ చే యనంబడునది 

కాదుకదా ? 

క. ఆన్నాయజ్ఞని యజ్ఞ మె . 

సవ్యాన్యవాగుక సుయజ్ఞ శ సంస్థితి[ బాజ్ఞుల్ 

“ నామ్నాయజ్ఞ 'య| తెస 

నామ్నా యజ్ఞో ' ” యటంచు శ నలుగడంబలుకకా, 



సటిప్పణాంధ్రపడ్య టీకా తాత క్వేతిహోససహితము 705 

635. ఆమ్నాయజ్ఞః= చేద కె క్త, య క్రంవీయజ్ఞ మందు, న=లేదో ? సయ 

కై ౩ జా కోయడ్ఞము, నామ్నా (ఏవ) ేరుమాతము చేత నే, 

శీవకవర నము. వ్రు న్ 

"ఠా బి నేవకలు= అధికారులయొడ్ద్డ నుద్యోగన్హులు. 

అ క ఆను; --ర్ట ₹ొనుండు. 

౫౫॥ ్రునరన్యతో దృష్ట్వాసోపహాసమ్ పశ్యని ఏ తాకా రాజచ్చేవినః 
ఇపరిత్వ క్ర కలోక్ష దయ సౌఖ్య స్పష్టవకార్థ్య౯ పురుపూాక్షా॥ 

హా వవజుజలనముజొోక రా[(పక్క్ా(గాంచి యపహోసము ౦గావించి ఈ 

-ఆాజ సేవకులు ఆభయలోక సౌఖ్యములుకా విడిచి మూర్ధలై 
జెయున్నారు. 

_వ్చా॥ మె పూాంసంఛధ్యా ఛభవతిసకలా నా చ్చుతార్చాఒపిసాంగా 

= చ స్వేకాలే హవననియమో నాపివెదార్థచింతా | 
నయుద్వేశానియత మశనం నావీని దావకాశ; 

న చ్వొలోకావపి తనుభ తాం రాజసేవాపరాణామ్॥ 918 

ఆఅ. ఏపాం= ఈ, రాజ సేవాపరాగణాం= రాజ నేవయందు ఆసక్పులైన, తను 

భృ ఆశెం=మనుజులక్కు సంధ్యాజ సం ధ్యానుస్టానము, సకలా= అంతయు, నభ 
వతి == లే దు; అచ్యు తార్చాపీ=భ గవదర్చనయం, సాం గ్రాజసాంగమున్య నభవతి= 
లేయు; "న్వేకాలే=స్వకాలీములో, వావననియమః = జెపాసననియమము, నభ 
వతి == "తేద; వేదార్థచిం తా= వే దార్థములను చింతించుట, నభవతి=లేదుు తత్ 
వేశానియతం = ఆశలి వేళలో, నియమింపబడిన, అశనం=ఆహారము, నభవతి 
=ల్డం3 నిదొవకాశో2_పి= ని దకుసమయమును, నభవతి= లేదు; ; ద్యాలోశకా 
వమిఆరెండులోకములుకూడ్క, నభవతః=లేవు. 

ఆా_ ఈరాజులయొద్ద కొలువు చేయువారికి 'స్నానసంధ్యలున్కు దేవతా 

ర్పృన చేవోపాసనములును, వేదాధ్యయన వేదార్థ విచారణలును లేకున్నను ఆం 
45 
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కలివేళకు అన్నమును న్మిదవేశకు అవకాశమును లేకుండుట ఇవాలోకపరలోక 

సుఖము లశుటయే లేకయున్నవి. 

వీ సంథ్యాద్వనుష్టాన ( సాక ల్యనును లేదు 

సారసాతుసమర్చ $ సరిగ లేదు 

సమయంబున హవన శే నియమంబును౯ లేద్దు . 

నిగ మార్గ చింతన $ న్నిరతి చేదు | 

అతిథులకాతిఖే f యంబ న్నడియు చేదు 

సతులతో సుతులళో. $ జనవ్ర చేదు 
ఆశ లివేళల శ నావహారమును లేదు 

నిదుర వేళలమంచి 4 నిదుర లేదు. 

తే, చేదు సుఖ మెహీకముగాని శ లేదు మోంద 

సుఖము నాముష్ముక ముగాని శ సుంత యిని 

రాజరాజి నిషేవక శే [ప పజలద్విజుల 

జీవనముకంశు? యాకాళ 4 జీవనంబు. 

వ శ్వానసుః క—నిశ్ళావసువు, 

xy దుస్ప హో పాపా బహుజన వోవకాణా మేపాం నిందా॥ 

వ. ఈ బహుజన వోషకులగు రాజసేవకుల విషయ మైన దూవణ 

ము దుస్పహము. శ 919. 

టి 

వృ. అశుభ పుదిక లావ ప్య పమతాన్స ధరా 

దనుడినముపకా రా నాచరంతోయధానాక్ | 

బవాంజన పరిపుష్టై బద్దదీయో స్త సవతే | 

తనుసుఖమపి పిపి త్వా తన్వ తేరాజసేవామ్! . 920 

"అ, అశుభపుమి = అశుభ కార్యములను వృద్ధి చేయునట్టి, కలావవీ = కలి 

యుగమునలళాడ, 'స్వధర్తాత్ జ స్వధ ర రకార్యమపలను అప్రమత్తాః = = = మతు 
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లుకానివారై, బహుజనప పరిపుషా = బహుజనుల పోషణమందు,' బద్ధ దీతాః = " 

కృట్రంబడిన 'దీక్షకలవారై, "కే. ఆ, ఏతే = వీరు, అనుదినం = (పతిదీనమును? 
బుథా నాం = పెద్దలకు, జఉపకారాక = ఊపకారములను ఆచరంతః= నడపు 

వారై, తనుసుఖమవీ = శరీరసౌఖ్యమును కూడ, హిత్వా = విడిచి రాజనే 

ఇాం= రాజులకొలువును, తన్వతే = చేయుచున్నారు. 

తా. దుష్కి లెస్ పెంచునట్టి యాకలియుగములో/హాడ తమతమ ధర్మము 

లలో [పమాదపడక, అనేకులను కాపాడుటయందు ఆక్క_జ కలిగి, పెద్దల 

కుపకారముచేయంటకై వీరు తమసౌఖ్యమును గూడం జూడక, రాజులయెడలం 
చొలువులోనే యుందురు. . 

చ. కలికలుషంబులుం గలుగు * కాలమె యెనను, న(పమత్తులై 

కలి7గడి ధ _గృముల్విడక $ కాంచిబుధోప కృతుల్పరింతు,రి 

ట్టుల భినపోపణార్థ మె పళటుతువము దితువహింతు రీరు, తా 

* తలములు స్వీయ సాఖ్యమునుశేనందరు, కొందురు రాజసేవయే 
దివ్వ వే తాదివర్గ నోపసంహోరము. 

Al సర్వాణి దివ్య శ్నే(తా ఇ్యవలోక సాంజలిబంధం, కృశాను. 

ముద్దిశ్య 9921. 

వ. అట్లా సర్వదివ్యత్నే(త్రము నొక్క_మొగిన కాంచి యంజలి కా- 
విరచి తోన కృశొను నుద్దేశించి. 

వృ గంగా ర్యురీపరిచి తాం ఘీ జగన్ని దానమ్ 

. రంగాదిథానును చిరాత్కృృత సన్ని థానమ్ 

_విశ్వ్శంస్వతో విశదమేవ విలోక మానమ్ 
వందస్వ వన్తు వరదా ర్రిహరాభిధానమ్! 922 

ఆ. రంాదిథామసు = శ్రీరంగము వెంద లైన దివ్యస్థలములయందు, చిరా: 

త్ = బహు కాలమూూ, కృత సన్ని ధానం = కల్పింపంబక్షిన సన్నిధికలదియు. 

విశ్వం = (ప్రపంచమును స్వతఏవ = స్వభావముతో నే, విశదం=స్పష్టముగా). 
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విలోకనూనం = చూచుచుండునదియు గంగా ర్ఫురీపరిచి తాంఘ్రి = గంగా 

(పవావాము చేత వాడుకపడిన పాదములుకలదియు. వరద,ఆ _రిహార-అబ్నిధ్యా 

నం=వరములిచ్చునవియు. _ కష్ట ములను వారించునవియునై న - నామభేయములు 

కలదియు, జగన్నిదానం = లోకములకు ఆదికారణమైనదియు నై న్య వస్తు = 

పరమవస్తువును, వంద స్వ = వందనము చేయును? ' | 

తా. (శీరంగాది దివ్య దేశములందుండి (పపంచమునంతయొ గటాకీంచుచు 

గంగానది (ప్రవహించిన (శీపాదముతోను, ఆశితుల దోవములు తొల్చి వరము 
లిచ్చుచు, స సకలలోక కారణమై పరమవనువెన యా (్రీరంగ నాథులను నమ 

సా_రము చేయుమా ? | ఆ 

శా. రంగాద్యంబగు దివ్య దేశముల (శ్రీ $ రంగాధివా ద్యాఖ్యలక్ 
రంగారంగల దివ్యమూ ర్తిచెలువా క రణ గాంచి గంగార్వేరీ 
సంగాం్య ఘెద్వయుండై సమస్తము (బపంశేచంబు౯ నమోాతీ.0" 

చు (నీ,శుంగాంథీంపు?ి ననుస్కరింనుగినరదక్ చ్యోభాయనూ* 
నాహ్యయున - 

కృళానుః__కృశానువు. 

X॥ నను? అత తృతీయచరణా' రో న మవ్యాం రోచతే! 928 
వ. సశేశాని? దీని మూడవపాదీము నర్థము నాశేమియు౯ రుచి 

యించునది కాదయ్యె,. ° 

శ్ఞో॥ విలోచనే విభోర్యస్య విఖ్యా తే పుష్పవత్త తయా 

సాతయాెత్క_ర్హుం స్ఫుటం సర్వం స థో ఎలి క థంహరిః॥ 924 

అ. యస్యజ ఏ, విభోః=(పభువుయొక్క, విలోచచే = కోన్నులు, ఫున్న 

వ త్తయా=నూర్య చం దులు కలవియగుట వేత, విఖ్యా తే= ప్రసిద్ధములై నవో?. 

సవ్హారిః =ఆవిష్థువు, సర్వం= అంతయును, న్ఫుటం=స్పష్టమణ్యా సాక... ; 

కంచ ప్రత్యక్షము వేనికొనటవ, కథం= బట్టు, శక్యోతి=ళ త్రడనచున్నాండక. 
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"తా. ఆ మహావిష్ణువు సూర్యచం(దులే కన్నులుగా. గలిగియున్నందున 

అంతయయంను ప్రత్యక్షముచేని సికొనుటుకు శ కృండుకాండా? 

క, ఆరయ సమోశీంచెడు నే ? 

వురుపో త్తము(డుకా బురాణ $ పురువుండయి నిరం 
క తర _ పుష్పవధయుం డయిన. 

ఒబరవమాశ్చర్యంబె? పర $ బలికెదవెపుడు౯, 

త్రీ 

వశ్వావసుః____వి క్యావనువు. ౨05 

గ నసూర్వచం(దలోచనతయా స చమత్కారం చ(కధరంస్తున 

వ తుభ్యం నకుప్యామి! .. 996 

వ. ఇవవముత్కారముతోం జ|కధరుడు చం ద్రసూర్యలోచను(డని 
" _ యముంబురాణపురువుండనియుయ ( బణుతించు నీకు చేంగోపగిం 

“ చమమవాండనుగాను జుమో ! 

శృణు తానడిదమ్వినుమ? యిది. 

వృ! _కేయస్తోయదనం(పదాయరసిక చాయ స్సృహాయశ్శియః 
చింతారత్నసపత్నవీవీతలవ శ్చే| కీయ తామాయత మ్ | 
యావి క్వేనపీగా(త్ర వాకాహిమరుచాప్వుప్లాంశునాగే| త్ర వాకా 

సు(గీవేణచమి[త వా౯ కుశలవ (_బహ్యదిః పుుతివాన్ 1 927 

అ. యయః= ఏత (డు, విశ్వేనహీ =| పపంచముతో శే, -గాతవాక్. = =శరీరముకల 

యతండో; హిమరుచా= నం దునితోను, ఊ స్లాంళు నావీ= సూర్యునితోను, ్సేత్ర 

వాక్ = = కళత్తులుకలయతండో; సు[గీవేణచ = సు(గీవునితోను, మి([తవాక్ = సే న్న్న 

హీితుంతంకలయత డో; కుశ లవ బహాదిభిః = కుశలవులతోను (బ్రహ్ణాదులతోను, 

ఫు[తవాకా = _సీయాలుకలయకోండ్ | స8= అట్టి, తోయదసం ంపదాయ రసి 

కచ్చాయః = ముభుస్యభావమందు సారస్యముగలచాయగలతండను, చింతార 

త్నసపత్న న ౯ సాటిమైన కటాక్ష లేశముకలతండునై నా 
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(శాయస్సహాయః డా లక్ష్మీ సహాయుండగు . ఆ విష్ణువు, ఆయతం = విశేషమైన, 

(శేయః = క్షేమమును, చే క్రీయ'తాం=మిక్కి_లి చేయులాాక ? 

తా. సర్వ్యప్రపంచమే శరీరమై నూర్యచం దుల శే(త్రములై , సు|గ్గీవాదులు 

మితములై, కుళలషబహ్మోదులును పు పు.తెంలై) చింతానుణీవలె కోరికలిచ్చుక టా 

తము కలిగి, నీల మేనుచ్చాయగల యావిష్ణువు మనకు గ్రేమస్సు నిచ్చుచుండోం 

గో గ 

సీ, సీలనీరదవర్ష శ్ నిర్హాయకాయత 

కనునీయసచ్చాయ శ శాయుం డతడు 

నిజగుణనిజరూప $ నిరతానుగుణఖని 

రూపనిరూపక శ (శ్రీపుండెతండు 

చింతామణి నేర్ప (| జింతావళిందీర్ప " 

దశుకటాతుస $ మోాత్వుం జెతండు లై 

ఉష్ణాంశశీతాంశు క యుగళన్నేతపవ్మిత 
లోకనచి(త। తి శీ. భోేకుండెత డు, 

శే. వసుధ న్నుగీవుచే మి_తశవంతుం డెత(డు 

వసుముతీజ చేత 6 గళ(తశవంతుం జతయడు . 

వరపీతామవాు చే. బు(తశవంతుం డెతండు 

' అతండు (_శేయశ్సటా దాత శ యగును గాత ? ' 

ఇ. చిం తారత్న్హము = (శ్రీమవోవిష్ణుపేరణమున దేవరాక్షను లు పొలసము 

(దమున అమృతము  తేటుచునపుడు ఆందు చంద్ర లక్షీ కల్పవృక్ష కాన్సుభ 

మణ్యాదులతో బుట్టినది. 

సుగీవుండు - విఫీమూునివలె [శీరాములను శరణు చేసికొన్న, వానరరాజా- 

*వాలి యితనికి అన్న, వానుమంతు. డతేనికి మం(తి. 

కళలవులు(్రీ రాముల సుతులు. . 
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(బన్మా--(శ్రీమవోవిష్ణువు నాఫికమలమందు. బుట్రైనలేండు, సరస్వతిఫ ర్త 

,సనక సనందన -నారదాదులతేండి, సృష్టి స్టితిల యములలో (పపంచ్రము అకు 

"సృష్టికర్త రం 

గ సఖే! సంతీ ప్య వత్యుమాణం సారతమ మర్థంగ్భవాణ! 928 

వ. సఖా! సంక్నేప పరూపంబై యా వక్క్యుమాణంబగు సారతవూ 

ర్భంబు గ౫హొంపుము Pp 

వృ॥ యామున తీర్థా(శమిణౌ రామానుజముని రు కుందళశ్చ 

ఆద్యం తి వేణుధర మధిక మన్య మంతాద్య మేక వేణు ధరమ్! 

అ. రామానుజశ్వ= (శీమ దామానుజులును, ముకుందశ్చ = డ్రీకృష్ణులును 

యామున తీరా శమిణా = యాము 'నాచార్యులనుక్ , యమునా సంబంధి తీర్థ 

మునుక ఆశయించినశారు. (వారిలో) ఆద్యం = మొదటివారిన్సి (తివేణు 

"ధరం = (తీదండమును ధరించినవారిని గాన్కు అధికం = అధికులనుగాన్సు 

అన్యం =, వేఅువారిని, ఏకవేణుధరం = ఒకపిల్లనగోవినే ధరించినవారినిగా 

న్కు అంతౌద్యం = ఆదినుండి అంతము వజుకు నుండువారినిగాన్కు గృహాణ 

(గ్రహింపుమా ? 

తా. క్రీకృష్ణులను యమునా తీర్ధము నాశమించి పిల్లనగ్రోవి నూందుకొను 

చుండువారినిగాను, శ్రీరామానుజులను స న్యసించి తైదండమయును ధరించుకొను 

చుండువారినిగాను (గహించుమా ! భి 

వీ రామానుజులు తామె ఫశ యా మహామవాం లిరు 

వురును యామున తీర్థ $ నిరతులై న; 

నొకండు శంఖము చ[క + మొక నాడు నేముజం 

° డొకం డతనికి నాంట +. నొసగౌవాని 

నొకం డనంతునిర్యగింద 4 నొదింగించెః (గించుగా 

నాకండు తానతలో గా 4 నుండెనెపుడు 

నొక- డొక్క_రుని కొజు 4 కొక గీవయేచేసె 
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నొకండందణకుం డీక $ [పకట పజిచె ' 

నే. మతియు నొకండొగ వేణువే శ మహినిఃదాల్స్బే 6 

మతియొకండు తివేణువుక శ మహిమందాల్చె 

లోకరత ణే యిట్లు $ చోక నవత 

రించి రొకరొక్క_రి౯ మించి శ మించికృపన్ము ఎ" 

న్లో నే _దామాను జే క్యేపా చతురా చతురతుకీ | 

కామనస్థాం (ప్ర పపద్యం తే జంత వూ వాంత ? మాదృశః॥ 980 
క, ఈ మహి. జతురక్షురియె 

పామరులను [బోవ జతుర $ పద్ధతినుండ౯ 

రామానుజయని యవనిక 

వేమాటికి నోట ననక + వీటి(డులై నక్ ' 

దామే నువస్థపడుదురొ ! p 

యీ మాద్భృశుచున్ దదీయు+ లేకాక మదిన్, 

అ. చతు రా= సమర్థమై, చతురక్షరీ = నాలుగక్షరయుగలదడియైన, రామాను 

జేతీ= రామానుజయని ఏపా= ఈతిరునామము, నచేత్ = లేదేన్సి మాదృశః= 

మావంటి, జంతవః =పా”ణులు, కాం= ఏమి, అవద్థాం= అవస్థను, (పపద్యం తే= 

పొందుచున్నారో ? వాంత=ఆయ్యా ? క్ష 

తౌ. ఈరామానుజయను చతురక్షరితిరు నామము అనుసంధించుటకు లేక 

పోయినయెడల నూబోంటి (పాణులే మే మియవస్థపడుదురో ? అయ్యూ 4 

వృ! నరాస్పురావాపక వః పచేఒపీవా 

న నిందనీయాః పురుషేణ భూసునా 

యతో౭తి దోవ పచుశే జగ 'త్రుయే 
న సంతితే వీతగుణాఃకలావపి! ol 

ఆ యతః = ఎందువలన, కలావపీ= కలియుగములోను, అతిదోమ్మప్రచురే= 

విశేషదోవముల చేత (సిద్ధపడిన, జగ త్రగియే=[త్రిలోక్మలందును; నప 

న. 
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మనుష్యు లై నను, సురావా= దేవతే లెనను, పశవోవా = చతు స్పాజ్జంతువు లెనన్సు 

సరేజపీవా=ఇతరోయు లెన పమ్యోదు'లై నన్కు వీతే గుణాః= విడిచిన సుగుణములు 

కలవారుగా, నసంతి=ఉండరో? లే=వారు, భూమ్లునా = బలవంతుండెన, 

పురుషేణ=పరుషుని చేతను, నిందనీయాః = నిందింపందగినవార్కు న=కారు. 

తౌ. దోవ(పచురమైన యీ లోక[తీయములోను సుగుణములు ఉఊన్నయు 

డల నరనురపళు పక్యోదులందటును ఎవరి చేతగాని దూష్మింపంబడరు. 

క. సురనర పశుపతులయెడం. 

బురుమునకుం జనదునింద 4 వొరయింపలరం 

బురుదోవంబగు జగమున. 

_ బరిహృతగుణులే కలారె? శ పరికింపంగలిన్ . 

' i కృశానుక__కృశానువు. 
| అభ్యుపగ మ్యు_ద గతించి, 

వృ! దార్జ్యాయ గుణసమృద్దే 

ర్లూవణభ ణితి స్సమ _స్తవస్తూనామ్ 

అసాక సుపనిబద్ధా 

సిద్దాంత ే  స్యేవ పూర్వపకో క్రి క్ 982 

ఆ. దస్తాకం = మాయొక్క, దూవణభణితిః=దూవణవచనము, సమస 

వన్తూనాం = సకలప దార్థ ములకును, పూర్యపక్షో క్తి కీ = పూర్వప సక్షవచనము. 

సిద్ధాంత న్యేన=సీద్ధాంతము నకువ లె, గుణస సమృద్ధేః=గుణ సమృద్ధికి, దార్ధ్యాయ= 

దృేఢక్వయకొజక్, ఉపనిబద్దా= చేర ంబడినదో 

తౌ. "మా దూవణము ఫొర్వపక్షము సీద్ధాంతమునకం బోలె వనుగుణము 

సమృద్ధిశే దృఢతను గలిగించుచుండును. 

క, సకల ప దార్థములకు దూ 
ఓ,వకమగు నీఫణితివాని $ సద్దుణ దార్థ్యా 
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ర్ధక మగులు౯ సిద్ధాంతము 

నూ యగు నుత్వూర్యపకు $ నద్ధో క్కి క్రి తుదన్.. 

సంస్క లే క్ర నివ నాము. 

వృ॥ ఇతి నకలజనానా మోరయంతె సభా బాక్ 

మధుమధన పవి(త క్నే(త సేవాకృతార్థ ఇ ల 

అనుపథి దృఢ సఖ్య్యౌహంత ల్ గంధర్యముఖ్యా 

నిజసదన మగాతాం నిర్భ రానంద నాం ద! 988 

అ. ఇతి= =ఇట్టని సకలజనానాం = సమ _సజనులయొక్క, స్వభావాక్జ్న 

స్వభావములను ఈరయం తౌ=వచియించుచు, అనుపథి = మార్హ ముననుసరించ్చి, 

మధుముధనపవి త్ర త్నేత నేవాకృ తార్హా = మధ్గు వై రియైన మవావిష్ణువుయొక్కు 

పవి(త్రమైన 'శేత్రముల నేవల చేత కృ తార్జులె; దృఢ సఖ్యా=దృఢమైనస్నే విమ. 

గల గంధర్వముఖో-ఆయిద్ద రుగంధర్వులును, నిర్భ రానంద సాం డేా= =భరింప" 

శక్యము కాని ఆనందము చేత దట్టమైనవారగుచు, నిజసదనం = తవుయింటిన్త 

అగాతాం=పొందిరి వాంతే= అవః శ 

తా. కృశానువిశ్వాపసులుఅను గంధర్వులు ఇరువురును ఒకొ-క ్క-రితో 
మిక్కిలి న్నేవాముకలిగి అందణస్వభొపములనుం బెలుపుచు మహావిష్ణు. దివ్య 
క్షేతములను నేవించుచు మహానందమంది స్యస్థానము'చేరిరి. 

"లే, అనుచు నందజిచందము 1 అను నదించు ం 

చును జనార్హను వెత దశర్శన కృ ఆర్జు _ 

లగుచు గంధర్వు లిర్వురు శనంతే నిజని _ 
శాంతమును జేరి రానంద + సార్మదులగుచు. 

వృ: నక కలకుశ లసిద్ధ్యె సర్వ బేవస్థ లేము 

(నజతు భువిచవృద్ధిం వత్సరాద్యున్స [శీ ' 

అపగతభ వరోగ. “రధ్యరాణాం పయో: Rr en & 

అఖలశుభ క రాణా మను, ఛ[ ధం: డి(జానొవి కీ 284 
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అ. భువి=భూమండలమందు, సర్వ దేవస్థ లేషు= సకల జేవస్థా నములయందు, 

+ నక్సరాద్యుత్సవ(శ్రీః = సరిపత్సరోత్సపము మొదలైన యుత్సవాల సంప త్తి, సకల 

కళ లసిబ్ధ్యై = అందజుకను 'కేనముసీద్ధించుటకై, , వృద్ధించ= అఖ్గివృద్దినిక్ (వజతు 

=పొందునుశాక ? అపగతభవఐరోగైః = = తొలణిపోయిన సంసారమను రోగ 

*ముగల, అధ్వరాణ్తాం= జ యజై జ్ఞ మల యొక్క, ప్రయోగ = చేయుటల చేత, అల్లి 

లశుభకోరాణాం =సీకలళు భ ములనుక్ కలుగ జేయునట్టి, ద్విజానాం = (బవ 

కత వైశ్యులకు భ్యదం= క్నేమము, అస్తు =అగు౮ాక ల్ 

తా. ఈభూమండలములోని సర్వదివ్యదేశములలో సంవత్సరోత్సవాది 
" యుత్సవములును సర్వదోషవారము.లై న యిజ్ఞైములును జరిపెడు (త్రీవర్ణన్గులును. 

శేమమయుగనుందురుగాక ? 

వరా, సక క లకుశ లసిద్ధిక $ సర్వదివ్య దేశ. 

ం (పకరములకు వృద్ధిక౯ $ వత్స రాద్యుత్సవ! శీ 

అరుం, (గతుల జగత, శ ల్వాణ కారిద్విజాతి 

(పక రమునకు[_ శేయః (పాపి కియుకా శౌరిసేయున్. 

వ్బ॥ జయతుజగతిలక్ష్ముణా ర్వపథ్ . 

జయతువ చ శు తివాళి చేశికానామ్ “ 
జయతు నిగమవర్శ సుపసన్నమ్ 

*జయతుచిరాయ మురారి రంజనాద్చా! : 985. 

అ. జగతి =లోకమందు, లక్షృణార్భపక్షః= రామానుజసిద్ధాంతము, జయతు 

= సరో్యోత్భృష్టమగానుండుంగాక ? శుతిమాళిదేశికా నాం= వేదాంతదేశికుల 

యొకు, వచః=శ్రీనూ క్రి కి, జయతు= సర్నోత్కృష్ట్ర ము గానుండులాక? సుప 

సన్నం = మిక్కిలి నిశదమైన, నిగమవర్ష్శ = వేదమార్షము, జయతు= సర్వో 

త్కృృష్టము-గానుండులాక? అంజనా(దౌె= చే జంకటాచలమందు) మురారి = చేంక 

స్ చేళ్వరులు, చిరాయ = బహుకాలముగ, జయతు = సర్వోత్క్భృష్టము7 

నుండుదురుగాక ? rp a 
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తా, (క్రీమదా/మానుజపక్షమైన విశిష్టాద్వైత సీ ద్ధాంకమును, వేదాం తాచా 

ర్యుల వివిధ్యగంథ్యవనూ కులున్సు ముణియు వేదవె వై దికమార్ష్ ములును, మణియరి 

తిరుములయందలి (శ్రునినాస ప్పెరుమాళ్తును సర్వోత్క్భృష్టముగా నుందురుగాక. 

ఆ. జయము లత్మణార్య $ నత్సత్నుమునకును 

జయము టబేశికులవశే చస్సు లకును > 

జయముసూ కిన ప * సాద వేదమునకుకా 

జయము శెషకై ల *+ నదనునకును. 

వృ॥ (పకాశ దోవ[పచుశే మదీయే 

ప ణాన త్ (గం ఖథేఒ వ్రముష్మ్౯ కరుణానుబంభా | 

[పసాదవంతోనకృళానవంతు | 

పరంతు విశ్వావసవంతు సంతః॥ 936 

అ. (ప్రశాశదోవుప్రదుశే= స్పష్టముగా దోవవిస్తారమై, నుదియే= నాది 

యైన అముష్మిక్ (గం ఖేఒ వీ= ఈ[గంథమందును, సంతః = సత్పురుషులు, కరు 

ణానుబంధాల్ = కృపత్లోడి సంబంధ మువలన, (ప్రసాదవంతః= అను[గవాముక ల 

వారె, నకృశానపంతు = కృశానువ వంతులు కాకుండుండు.. పరంతు= మిక్కలి, 

విశ్వావసవంతు =విశ్వావసపంతులు కండి? . 

తా. ఈన్నాగంథమంచెన్నో దోవములున్నను; సత్నురుషులౌ మిరు 

సకరుణులై కృశానుపలె దోషములే వెదుకక, నిశ్వావసువ పఠె గుణములే 

'వెదకుచుందు రుగాక 

ఆ. ఒగిం.(బుకాశదోవ * మగు మదీయ గంథ 

మిది 'కనుంగొనంగ + నీ కృళాను 
+ డెపుడుంగాక, జోక శే నెసంగి విశ్వావసు 

లగుయడి?ి నెగడికరుణ $ నార్యులార ! 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకాతాత్స ర్వేతిహానసహితము. 717 

ఆం' _థక వివాక్యము 

శ్లో అసీ స్మి౯-విశ్వగుణాద ర్మ నకానమిక; పరక | 
కృతంమ ౫రాంధ్రభాపూ మాం గద్భపద్వాత్యే కంవ్యాత ॥ 

తసి స్మిన్నర్భంచ తాత్ప ర్య మితిపవోసాంవ సర్వ తే 8 | 

క వ్యలీఖంసేన్ని ధిపంచాం గాన్వయో చేవరముదీ! |] 987 

తే, మునుగ విశ్వగుణాదర్శశమున నిదర్శ 

నమని యాంభాన గద్య పదము? నిటు అఆ6 

గావమొనరిచి యిపుడును $ నవ్యముగను 

నర్గ తాత్పర్యములు నితిశహాసములును, 

తే. పీరు నని షె థిపంచాంగ ఫే చేవరాజ 

'పండితుం డ డనుపేరను 4 బరణసచుందు 

. సుగుణు లగునెల్లపండితు $ ల్వినుచుం ను చ 
సంతసీంపల వలయును $ సంతతంబు. 

ఆం ధక వివంశ విషయము, 

పీనమాలిక. 

U తిరుకో_వలూర్ * (శీలత్నణా చార్య 
శిష్య లసంఖ్యాతి $ శివ్యులందు 

నాది గస్తూరి రంశేగాచార్యు లా భర 

ద్వాజ గో తులును దశేద్వర మఠాన 

ఛా(తు లాపస్తంబ * సూోతులు స్వాచార్యు ' 

= లెన్నంటికిన్నిజ $ సన్నిధి తిరు 

వారాధనమును సశేమర్చింప నియమింప. 

దదితరశివ్యులంశేదజును వముజకియుల - 

దత్పదృృశాచార్య $ తల్లజు లెల్లరు 
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సరవినాకార సౌశీవృవ పటిష్ట 

దమశ మధృళి వయా + దా&ీణక్లసౌశీల్య 

సౌలభ్య వై దుష్య శ సరణి(బట్టి 

యాచార్యులనిశి ష్యు $ లనిభఖేదమురయక 

తత్పంతిప తియ 3 త మరుంజేయం పై 

గనికనిమునమున.: 4 గనుకనిగలంగుచు 

నపచవారము తుమింపుం. శ డాజయొ సయం 

డనిత దాజ్జ నె శిఖా $ యజ్ఞోపవీత వి" 
' సర్జన మష్పుడె-* సలిపిమున్ను " 

వలెనె సన్నిధియందు. 1 గల సర్వ క్రోంకర్య 

ములు నడపుచు భక్షి $ వెలయ ముటీయు' 

నాసన్నిధినినె పం 4 చాంగ (శః వణ నును 

దినమును నడపుటశీయును దన౦త. ' 

లే. గన్నసన్నిధిపంచాంగ శ మన్నసంజ్ఞ 

యెసలగెం దద్య్వంశమున వారి], యింటిపేర 

జగతి నాచంద తోరార్క' శ 'మోగను గానం 
గాన నపశ స్తమునుము? $ చానందాన. 

తే, అట్టివంశ వారి ధివారి $ కవతేరించి 

చం(దమనుగతి వసుమతి $ సర్వకళల 
నలరునాళ్వాను: చేకికు శ లనలనుండి 

'రార్యమండలీం గుండలి $ వర్యునట్లు. 

వీ ఇల ననంతాళ్వాను శ నల యనంతాళ్యాను 

jie వలె వవోవై భవ $ ములను నొకరిం 
స గుల శేఖరా ళ్వానుం $ గుల శేఖరాళ్వాను' 

* 
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వ అ రంగరా డర్చశీనలను నొకరి 

' లోకార్యు' నల పిళ్ళ $ లోకార్యూవలె శ్రీన 

చనభూవణార్థ చోీర్చలనునొకరిం 

గస్తూరిరం గార్వుం క “స్తూరిరంగేశం 

వలె శ ఢీతోక్టవనశములను నొకరి 

శే. నలరి యాళ్యాను -డీళికు ( లాత్త జులుగ 

నల చతుర్చావాు చాహుల 4 వలెను నిలను 

నవుర?ి నలువుర నలువ్రైెంద 4 నవతరింప 

నవధరించిరి చేశికు $ ల్పవదరింప. 

“రరత తము మరంగస్థలి 

కీపాంంతము తిరుమళిసికి $ సీ పాజ్ఞులె య 
ఆ ఛ్యాపకు లాపక ఆమాపక 

యేపారంగ సాటిచేక 4 'యే ర్పాటుమెయిన్ , 

తే. అందు (బథములు తవు బౌల్వ శ మంది యతులు 

తగ ద్వితీయులు తనయ ద్విశతయులు నయిరి 

యొగి. దృతీయ చతుర్ధులు శ నొక్కరొకరిం 

బ్రుతులనుగని మననుతి $ పాతులయిరి. 

తే, అట్టిక స్తురి రంగార్య 3 పట్టితుయిన 

యటి టి చేంకటకృష్ణార్యు. 5 నెట్టి బుధులు 

నిట్టి "గాంధికళ కీ కియు 9 నిట్టినిష్టు 

నిట్టలంబని యనకుండ $ శెట్టశేని. 

క ఆ వేంకటకృష్ణార్యుల 

కావిర్భవమొంది నమ్మ $ యాళ్వారులతో ౬ 

చేవ ప్పెరుమాళ్ పెరుమాళ్ 



720 ల ౨. ఇవీ ర్రగుణాదర్శము 

'కావింపంగం గప గడుఏ (బశకాళించి దిలన్ . 

క ఆనమ్మాళ్వారులకు౯ " 

మూనితసుగణాతిశాయి $ మనస్థల శౌయి౯ 

(శ్రీనాథుడు కృప చేసెను 

వేనోళుల నతిని కృపను $ వినుతింపవలెన్ . ఇ 

లే. అట్టి కు శేఖ రాళ్వాను 3 లిట్టేరనియు " 

నుడువవలంతి ని యలంతియె $ నొడువవారి 

వైభవము వై దుషీ(సాభశీవమున వారి 
నలువశేనిక వేనోళ్ల $ బిలువశేని. 

క. వాదికి సుతు తెంజాకుమా 

నారన, నమ్తాళు వార $ నా, నిమ్మహిం జ... 
లారి రల విష్ణుదాన్య వే . ల ల 

ఠారి పదాంభోరుహోళు $ లతిసవాయాళుల్. ల. న 

కే, వేదవేదాంతవశులందు $ వై దిక్ళప .. 
కార శుభ శుభేతర సము $ త్మ_ర వసిష .. .... = 

యకశులు శీవై ప్ష్లవ్రుల పురో 1 ధనులు నగ... స్త క. 

భవులు కవులు జో పిలివ బృవా 3 స్పతులు కృతులు. 

తే సవాభ వులొ (చావిడామ్మా య? సంహీతే లకు : 

ద _త్త్వముననె సాంగాధ్యాపోకత్వమునను 

ఇాంతిజాంతి వేడాంతి ఏ $ | శాంతిక లన 

గారిమారి కుమారాను $ కారులార ? 

క కరరిసుతులాామానుజ 

కారి సుతుల్ప్వూరితతులు $ కావింపన్తుతుల్ 

'శీరమణీయరనారను 



౨౬౦౩ 

సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీశాశార్ప శ్యేశీపశేరయోతము. 721 

ణారు౯౭-చరణాంబుజ శన $ ణావరణరతుల్. 

“క బానొందక? యలయొంబెరు 

మా నారులసూనులగుచు $ మణవాళ నుహో 

మానులు( గుల శేఖరనుణు 

"= తౌననంగా భోగిని ననుజు $ లగ్రజులగుచున్. 

క, ఆకుల జేఖరమణుల క్ర 

నేకార్యూల శేఖరవుణు 4 లెంబెరుమానా 

రాకత్ ఈాాఖల గుణమణు 

లే కళీఎగిరి సం? కుమారులే $ సుకుమూారుల్. 

ర్ం అకారి కక మారులకుకా 

(శీక్లారి కుమూరులైరి $ శ్రీనాథమునుల్ 

సాకారవము లయా శే? 

యా-కారికుమారు లె తమ (| యనుం గుమూరుల్.. 

క. (ఖీమా నులు మణవాళ ను 

పోమోొ నులు భావశుది శ నసమానులు చిం 

తావు౯ణులు (పణతులకు జూ 

" డ్రామణబులు నభిజ్జులకును $ దై వజ్ఞులకున్. 
శే. అట్లిమాళా వాళశమామును. $లాత క భవుల 

చేవరాజ పండిత రాజుల $ -జీజరలలం 

(బణత చ క్రపాణిని జక $పాణి, గుణవి 

తొనుం దివ వేంగడ తాను $ దనరలోనిరి. 

వీ వారితో గవిలోక $ వరకృప నీచేవ 

-రాజపండిత రాజు $ రాజిలంగం క్ష 

దనకుల బేవి తశేన్మనుప సాలంకార 



చూూాకికొడుత సూ కి కశనథనుాశ్చె. 

రాజమన్నారువై వె $ రంగమన్నారు వై. జల 

శతక్షయుల్బద్భ క్కి క్రి $ ,సరవియవార్చెం 

దనసువ్భాత్తులుకోర యశ దససార్యధ్రసంస్కృత 

బిల్ల ఫ్థణ కావ్యంబుం ఫు జీర ర్మింగూర్నె. 

నలపారిజా తాప / హరణాబ్టిమధననా _ స 

టకములు యత్షగీఫతములల నార్వె. 

దనడ్నేత్రదర్శనాశస్థనె యాంఫం, విశ్టగు mE 

గ్ఞాదర్శము. నిదర్శశవ్షమిద్ధినే ౩ సె 

సకల కథాసార $ సంగవాం బనగద్య 

కాన్యంబుు నుదుశై. ల్నిఫ gots 

దన ఛా త వాత్సలన్థిశేమేవన “నాంధ్ధుశట్ట ర 

క్నాకర వ్యాకృతి, శే నరనీచే సె . 

రంత ముంచి తనుగ సాళహీ సత్యసం తానం బ 

లంకారసరణి సెకీలంగంకేసె | 

. నిఖలవి ద్యాష్టలకు: గాను $ నిరతముగను 

కేయమును' గోరి _యిట్టుల( (| "కేసి నందు. 

వలన నాంధుకవు ల్పండిశతులు విని గని. 

యితని గరుణింపల నను(గ్రశహింపవలయా. 

సంస్కృత క వివంశ _ విషయము. 
pe 

ఇతి పంచమతేళ్లంజన నిబంధన విఖ్యాత శ తాత యజ్వభాగి 

నేయ వాజపేయ సార్వ (పష్టాప్తోర్యామాద్ది. యాజ్యా లయ 

వంశమా కికీ భవ దప్పయార్య తనూభవ్షేష, యమక చక్ర 

వర్తి రఘునాథాచార్య .తనయన్య. (శ్రీనివాస కృ స్తాతిశ్భయ 

శ్ర 

xX, = 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకా తాత్ప ర్యేతివోససహీతము, 728= 6 

సంవిదిత నయస్య సీతాంచాగర్భసంభవస్య శీంమత్కాంచీ 
. నగరవాగీస్తవ్యస్య వేంకటార్యయజ్వనః కృృతివునిశ్వగుణాదర్శ 

కావ్యం సంపూర్ణ మ్ ॥ 

గద్యము.. ఇది పంచవుతభంజన నిబంధనము చేత (పఖ్యాతయ 

యిన తాళ్ళయజ్యకు భాగినేయుండై . వాజపేయ సార్వ(పష్టా 

పోర్యామూదులకు యాజకుండు నా తేయ వంశమునకు మూ 
క్రికమునగు నప్పయార్యునకుందనూభవుండై కేవ యమక 
చ(కవర్తియెన రఘునాథాచార్యునకు. దనయుండును, 

(కీనివాస కృ పాతిశయసంవివిత నయు(డును, స తాంబాగర్భ 

సంభవ సంభాన్యుండును, శీమ త్కా_౦చీనగర వా _స్తన్రుండు 
నెన వేంక టార్యయజ్వయొక్క_ ర ఎతులయందలి విశ్వగుణా 

వము సంపూర్ణ ము. 

ఇది ఈ యాం ధక వికృత మన తెనుగు విశ్వగుణాదర్శ 

నిదర్శనము అను పద్య కావ్యమును 

సంపూర్ణము. 
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